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Időrendi bontás

Dátum Esemény
2022.11.09. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.11. Megbeszélés Müller Viktorral
2022.11.14. Szenátus
2022.11.16. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.17-20. HÖOK Vezetőképző
2022.11.22. Tisztségviselői ülés
2022.11.23. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.24. Választmány
2022.11.29. Rendkívüli küldöttgyűlés
2022.11.30. Dékáni tanács
2022.11.30. Kari tanács
2022.11.30. EHÖK elnökségi ülés
2022.12.07. EHÖK elnökségi ülés
2022.12.07. EHÖK Küldöttgyűlés
2022.12.16. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola bejárás
2022.12.16. Szervezetfejlesztési megbeszélés
2023.01.10. Rendkívüli küldöttgyűlés
2023.01.11. EHÖK elnökségi ülés
2023.01.12-14. EDUCATIO
2023.01.16. NYÚZ egyeztetés Szász Boglárkával
2023.01.20. Választmány
2023.01.23. Gazdasági megbeszélés Akály Alexandrával és Polónyi Richárddal
2023.01.25. Dékáni tanács
2023.01.25. Kari tanács
2023.01.25. EHÖK elnökségi ülés
2023.01.31. Megbeszélés a Lágymányosi Önkormányzatokkal
2023.02.01. OHÜB
2023.02.01. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.02. Egyeztetés az ISZTK ösztöndíjak átalakulásáról
2023.02.06. Szenátus
2023.02.08. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.09. Választmány
2023.02.09. 5vös 5 km futóverseny megbeszélés
2023.02.15. Fonyódligeti terepbejárás
2023.02.15. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.17. Egyeztetés Varga Rékával
2023.02.20. Lágymányosi esélyesgyenlőségi szoba megbeszélés
2023.02.22. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.22. EHÖK Küldöttgyűlés
2023.02.22. Megbeszélés a Lágymányosi Önkormányzatokkal
2023.02.24-26. HÖOK Közgyűlés
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Vizsgaidőszak előkészítése
November legfőbb témája mind kari, mind egyetemi szinten a vizsgaidőszak rendkívüli lefolyása
volt. Több egyeztetést folytattam Müller Viktorral, oktatási dékánhelyettes úrral és a szakterüle-
ti koordinátorokkal, hogy lehetőségeinkhez mérten optimális feltételek mellett bonyolíthassuk le a
vizsgákat. Örömmel tapasztaltam, hogy bár a kommunikáció először nehézkes volt, a legtöbb ebből
felmerülő problémát gyorsan meg tudtunk oldani. Korábban a Szenátus már elfogadta azt a HKR
módosítást, ami lehetőséget adott arra, hogy a 2022/2023/1 félév vizsgaidőszaka hét hét helyett
nyolc lehessen. Müller Viktor dékánhelyettes úrral egyeztettünk a szombati vizsgázatatás lehető-
ségéről, ezzel növelve a személyes vizsgák arányát, azonban ezt az Önkormányzat nem támogatta.
Azért, hogy a külső helyszíneken zavartalanul folyhassanak a vizsgák felmértük a külső helyszíneket
és a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolába hallgatói segítőket szerveztünk, ahol én is több
napon segítettem személyesen. A lelkes önkéntesek munkáját ezúton is köszönöm!

Nyelvismereti helyzet
December 19-én elfogadásra került a Nemzeti felsőoktatási törvénykönyv módosítása. Többek kö-
zött bekerült a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei közé, hogy az intézmény lehetőséget
biztosít a idegen nyelvi szaknyelv fejlesztésére. Ezzel együtt a diplmához tartozó nyelvvizsga kö-
telezettség is intézményi hatáskörbe került át. Minthogy az ELTE több, mint 30.000 hallgatóval,
rendkívül különböző képzéseket indít, nehézkes ennek a törvénynek a gyakorlatba való átültetése.
Folyamatosak az egyeztetések az egyetem vezetésével.

1. Ösztöndíjak
Mint ahogy azt többen tapasztalhatták, decemberben több hetet késett minden ösztöndíj kifizetése.
Eltűnt egy utalási lista, ez okozta a többi kifizetés csúszását is. Az elmúlt évek eseményei követ-
kezményében nagyban megváltozott az ISZTK keret kifizizetésének az aránya. Hogy az ösztöndíjak
beragadását ellensúlyozni tudjuk, a választmány határozata alapján felterjesztettünk egy HKR mó-
dosítás a Kari tanács elé a keret felosztás módosításáról. Ezt mind a Kari tanács, mind a Szenátus
elfogadta.

2. Lágymányosi Campus Napok
Ahogy a korábbi küldöttgyűlésen Pádár Kitti, rendezvényszervező referens jelezte, idén az EHÖK
nem tervez Lágymányosi Eötvös Napot szervezni, így a lágymányosi Önkormányzatok ehelyett
campus napokat szervez. Eddig két megbeszélést tartottunk. Az esemény tervezett időpontja
május 2-4.

3. Érdekképviselet
Az utóbbi időszakban több lemondás is történt az Önkormányzatban. Bár ahogy a pályázatok
alapján láthattátok, több tisztségre vannak pályázók, mindenképp maradnak betöltetlen tisztségek.

3



Akály Alexandra lemondásával a gazdasági referens pozíció is megüresedett. A tisztség betöltéséig
felkértem Polónyi Richárdot, hogy lássa el a gazdasági feladatok egy részét, többek között a levele-
zést és a parkolási ügyek intézését. Segítségét ezúton is köszönöm! Jelzem a tisztelt képviselők felé,
hogy a betöltetlen tisztségek email címei továbbra is élnek, azokat én és Fritz Petra elnökhelyettes
kezeljük.

Lágymányosi Esélyegyenlőségi szoba
A Hallgatói Önkormányzat kiemelt feladata, hogy mindenki számára esély nyíljon felsőfokú vég-
zettséget szerezni, függetlenül a speciális szükségeitől. Az EHÖK kezdeményezésére újranyitják az
Astórián az Esélyegyenlőségi szobát, illetve Lágymányoson elkezdtük a munkát, hogy megvalósuljon
egy ehhez hasonló célú szoba.

Dolgozói bérrendezés
Néhány hónapja a BTK-ról kiindulva aláírásgyűjtés kezdődött az ELTE dolgozóinak bérrendezésé-
ről. Bár nem a hallgatókat érinti a kialakult bérprobléma elsődlegesen, az alacsony fizetés miatt
kiváló oktatók és kutatók kénytelenek a távozás mellett dönteni, ami csökkenti az oktatás színvo-
nalát és az itt maradó oktatóknak leterheltségét növeli. Az Önkormányzat elkötelezett az egyete-
mi dolgozók mellett. Egyeztettem Naszódi Mártonnal az ELTE-sek az egyetemi oktatás jövőjéért
TTK-s koordinátorával, hogy milyen formában tudjuk a TTK-s hallgatók körében ismertetni a jelen
helyzetet, majd Szász Boglárkával a NYÚZ-ról, mint erre alkalmas médiumról.

Egyebek
Beszámolóm beküldésekor HÖOK közgyűlésen vettem részt, valamint a küldöttgyűlést megelőzően a
TéTéKás NYÚZ podcastjában fogok szerepelni. A küldöttgyűlésen a beszámolómat ezekről szóban
egészítem ki.
A tisztségemből kifolyó és a rám bízott delegáltságoknak eleget tettem.

Az irodavezető munkájáról a küldöttgyűlést szóban tájékoztatom. Köszönöm, hogy elolvastad a
beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Debrecen, 2023.02.25.

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK

Irodavezető beszámolója
Az iroda nyitvatartása az épület zárvatartása miatt tárgytalanná vált, így a legsarkalatosabb tevé-
kenységemet nem végeztem el. A következő félév nyitvatartása még kialakítás alatt áll. E-mailben
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történő megkeresésekre legjobb tudomásom szerint maradéktalanul reagáltam, a releváns leveleket
megválaszoltam, vagy továbbítottam. Az iroda zárvatartása egybeesett a hallgatók felmerülő kér-
déseinek csökkenésével is - bizonyára véletlenül.
A tisztségviselők kártyáinak ügyében olyan előrelépés történt, hogy kaptam egy hasznos táblázatot
Őri Bálinttól, már elég sok ideje. Ilyen módon jelenleg nálam pattog a labda, hogy ezzel kezdjek
valamit, részben az én felelősségem, hogy nincs előrelépés.

Józsa Kornél
Irodavezető

ELTE TTK HÖK

Jegyzőkönyvvezető beszámolója
A 2022. szeptember 13-i Küldöttgyűlés jegyzőkönyve előreláthatólag a február 28-ra elkészül. A
2023. január 10-i Küldöttgyűlés jegyzőkönyve elkészült, már csak iktatásra vár. Részt vettem a
legutóbbi EB ülésen, ahol szó esett a még el nem készült jegyzőkönyvekről. Erre tettem ígéretet,
hogy 2023. március 31-ig elkészülnek.

Balga-Kollár Gábor
Jegyzőkönyvvezető
ELTE TTK HÖK
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Elnökhelyettesi beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2022. november 08. – 2023. február 28. 

 

Időrendi bontás: 

 2022. 11. 16. Nyílt Nap ELTE TTK 

 2022. 11. 22. Tisztségviselői ülés 

 2022. 11. 26. Választmány 

 2022. 11. 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés   

 2022. 12. 16. Szervezetfejlesztésről szóló megbeszélés 

 2022. 12. 17. Tisztségviselői karácsony 

 2023. 01. 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés   

 2023. 01. 16. Megbeszélés Száz Boglárkával és Mig Andrással 

 2023. 01. 20. Választmány 

 2023. 01. 31. LÖK megbeszélés 

 2023. 02. 02. Megbeszélés Mészáros Dorottyával, Papp Gergellyel és Mig 

Andrással 

 2023. 02. 09. Választmány 

 2023. 02. 24-26. HÖOK Közgyűlés  

 2023. 02. 28. TéTéKás Podcast 

 



Szöveges beszámoló: 

A decemberi szervezetfejlesztésről szóló megbeszélésen több megoldandó probléma is 

felmerült, többek között az angol nyelvű kommunikációt és a Nyúzt érintő kérdésekkel 

foglalkoztunk. 

A vizsgaidőszakban külső helyszíneken is zajlott a vizsgáztatás. A mi esetünkben elsősorban 

az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola biztosította a helyszínt. A TTK-ról 

önkéntes hallgatók segítettek tájékozódni a vizsgázó hallgatótársaik számára. Ezúton is 

szeretném megköszönni a segítségeteket! 

Szász Boglárkával januárban egyeztettünk a TéTéKás Nyúz újraindulásáról, felélesztéséről. 

Boginak rengeteg új ötlete van, amivel interaktívabbá tudjuk tenni a kommunikációnkat is.  

Január végén megbeszélést tartottunk a TáTK-val és az IK-val. A Lágymányosi 

Önkormányzatok (LÖK) több közös projektben is együtt dolgozik jelenleg, többek között ilyen 

a Lágymányosi Eötvös Napok mintájára megrendezésre kerülő esemény szervezése.  

Március 3-4-én lesz az első TTK HÖK vezetőképző, aminek keretén belül számos hasznos 

előadáson vehetnék részt a tisztségviselők és az érdeklődő képviselők. Ennek eseményét és 

programját Facebook-on fogom elérhetővé tenni számotokra. Az előadások témája pl. 

rendezvények és rendezvények szervezésének jogi háttere, rendezvénytechnika, 

kommunikáció, esélyegyenlőség és autizmus, külföldi hallgatók mentorálása. 

A választási időszak elején tervezzük még megvalósítani a HÖK bevonó eseményt, aminek 

célja, hogy nagy hangsúlyt fektessünk az utódképzésre, minél több hallgató megismerje a HÖK 

munkáját, a tisztségviselők és képviselők feladatait. Fontos, hogy kiemelten foglalkozzunk az 

érdekképviselettel, főleg most, hogy több lemondás is volt az elmúlt időszakban. Szakterületi 

szinten is hasznos lenne kisebb HÖK bevonó események megvalósítása. 

A küldöttgyűlésig még lezajlik a HÖOK Közgyűlés Debrecenben, illetve 28-án a TéTéKás 

Podcast újabb adásait is felvesszük. 

Az újabb félév során ismét szeretnék minden tisztségviselővel leülni beszélgetni, hogy 

folyamatosan tisztában legyek az aktuális dolgokkal. Elsősorban azokat a tisztségviselőket 

fogom felkeresni, akiket az őszi félévben elmulasztottam. 

 



Fogadóóráimat megtartottam, a megkeresésekre válaszoltam. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, bármivel kapcsolatban keressetek bizalommal! 

 

Fritz Petra             Debrecen, 2023.02.25. 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 

30/525-2454 
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Beszámoló 

Tudományos Referens 

2023. február 28-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. november 8. – 2023. február 9. közötti időszakról 

 

Időrendi bontás: 

2022. november 24.: Kari TDT ülés 

Szöveges beszámoló: 

 A november és december eleje javarészt a Kari TDK konferenciák lebonyolításáról 

szólt. November 24-én volt a Kari Tudományos Diákköri Tanács ülése, ahol a konferenciák 

pontos időpontjairól, illetve azok megtartásának módjáról (élőben/online/hibrid) volt szó. 

 Decemberben és januárban szokásosan vizsgaidőszak volt, így programok nem kerültek 

megrendezésre. 

Február 9-én azonnali hatállyal lemondtam a Tudományos referensi tisztségemről, 

ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a közös munkát! 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, ha bármilyen kérdésed merülne fel, keress 

bátran! További jó munkát kívánok a tisztelt Küldöttgyűlésnek! 

 

Budapest, 2023. február 23.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



ELTE TTK HÖK
Kommunikációs referens
Küldöttgyűlési beszámoló

Horváth Matilda

Időszak: 2022.11.08. - 2023. 02. 28.
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Beszámoló

A kommunikációs platformjaink jelenlegi állása
A gólyabál eseménye jelenleg az elhalasztott állapotában van. Erről még semmi-
lyen biztos információt nem kaptam, így ezt nem tudom frissíteni.

Az őszi félév végén megrendezésre került programok kommunikációja sike-
resen lezajlott, a diákokat minden platformunkon értesítettük ezekről. Ilyen prog-
ramok voltak a Jótékonysági Sütivásár, nyílt nap, tudományos előadások, ICE és
a szemeszterzáró esemény.

A szünet viszonylag eseménytelenül telt kommunikáció szempontjából. Ke-
vés poszt került ki, de ezek fontos információkat tartalmaztak a nyitvatartással,
vizsgaidőszakkal, ösztöndíj lehetőségekkel kapcsolatban.

A mentorrendszert és a bevonó eseményeket igyekeztünk minél több hallga-
tóhoz eljuttatni.

A platformjainkon megjelentek még az EHÖK által kért posztok, és olyan
egyéb információk amikről úgy gondoltam, hogy hasznos lehet a hallgatók szá-
mára.

Egyéb
Az összes beérkezett e-mailt elolvastam és azokkal kapcsolatos teendőimet elvé-
geztem. A faliújságokat hétfő reggel aktualizálom a félévre. Az online platfor-
jaink frissítése rendszeresen megtörtént és minden fontos információ megjelent
rajtuk. Ha bárkinek bármi kérdése lenne az elmúlt pár hónap bármelyik posztjá-
hoz a lenti elérhetőségeim egyikén vagy a küldöttgyúlésen várom a kérdéseket.

Mint azt már a levelezőlistán olvashattátok a a küldöttgyűlés kezdete óta nem
töltöm be a kommunikációs referens tisztséget. Ettől függetlenül, ha bármilyen
kérdésetek lenne a pozícióval kapcsolatban nyugodtan keressetek fel, mert minden
kérdésre szívesen válaszolok.

Budapest, 2023.02.25.

Horváth Matilda
Kommunikációs referens

06/20-273-4066
kommunikacio@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. november 08. Rendes Küldöttgyűlés 

 2022. november 16. ELTE TTK Nyíltnap 

 2022. november 16. EHÖK Sportbizottsági ülés 

 2022. november 22. Mesterséges Intelligencia előadás  

 2022. november 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. november 30. Kari Tanács 

 2022. december 2. Szemeszterzáró Ugly Sweater Party 

 2022. december 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. december 14. Szülői Fórum 

 2023. január 12-14. Educatio 

 2023. január 25. Kari Tanács 

 2023. január 25-28. ELTE TTK Online Nyílt hét 

 2023. január 31. LEN megbeszélés 

 2023. február 2. Szülő Fórum 

 2023. február 9. 43. 5vös5km Futóverseny megbeszélés 

 2023. február 10-12. ICE  
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Szöveges beszámoló: 

1.  ELTE TTK Nyíltnap 

A TTK Nyíltnapja november 16-án került megrendezésre a Gömbaulában és a 

Harmónia teremben. A szakterületi standok színes programjai és érdekességei mellett 

lehetőség volt érdeklődni az Eötvös Collégium, a Tanárképzési Központ és a Hallgatói 

Önkormányzat standjainál is. A látogatóknak a nap folyamán nyereményjáték volt 

biztosítva, mellyel különböző TTK-s merch-eket szerezhettek. A vártnál jóval nagyobb 

létszámban vettek részt érdeklődők a Nyílnapon, ami nagy pozitívumnak könyvelhető 

el.  

 

2. EHÖK Sportbizottsági ülés 

Az ülésen elsősorban a tavaszi félév sporteseményeit és lehetséges programjait 

beszéltük át, valamint egy új kurzus indítását dolgoztuk ki, ami idén tavasszal, első 

alkalommal indul el a BEAC választható sportkurzusai között, ez pedig az E-sport. 

Végigvettük a sportösztöndíjak pályázási és bírálási feltételeit, volt ahol módosításra 

kerültek általunk javasolt észrevételek (pl.: Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj).  

Az ülést követően az IK sportreferensével megegyeztünk egy, a tavaszi félév második 

felében tartandó, közös kosárlabda bajnokság szervezéséről. 

 

3. Szemeszterzáró Ugly Sweater Party 

A 2022/2023-as őszi félév záró bulija a Hétkerben került megszervezésre december 2-

án. A hallgatóknak a dress code valamilyen ronda karácsonyi pulcsi viselése volt. 

Lehetőség volt szavazni a legrondább pulcsira, amit az asztalokra kihelyezett szalagok 

csuklóra való felkötésével lehetett megtenni. A hajnali 3-ig tartó korlátlan zenés 

szórakozást egyedül az éjfélkor bejelentett eredményhirdetés szakította meg, a díjazott 

egy ronda pulcsis arany díjat vehetett át.  
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4. Szülői Fórumok 

Két alkalommal került megszervezésre a Szülői Fórum a Gömbaulában. Az aulában 

különböző tájékoztató jellegű előadásokat lehetett hallgatni, emellett pedig az összes 

kar képviseltette magát. A kari standoknál a hallgatói segítőknél és a jelen lévő 

oktatóknál tudtak érdeklődni a látogatók.  

 

5. Educatio 

Január 12-14 között került megrendezésre az Educatio, melynek helyszínéül 

hagyományosan a Hungexpo szolgált. Mind a három nap folyamán nagy tömeg volt 

tapasztalható a TTK standjánál, ahol a szakterületet képviselő hallgatói segítők lelkesen 

válaszoltak a feléjük irányuló kérdésekre, ezúton is szeretném még egyszer 

megköszönni a munkájukat! 

 

6. ELTE TTK Online Nyílt hét 

Január végén Youtube és Discord felületen került sor a TTK-s Nyílt hét lebonyolítására. 

A szakterületek különböző napokon kerültek prezentálásra, az élő felvételek mellett 

moderátorok segítségével lettek megválaszolva az érdeklődők által feltett kérdések. 

 

7. LEN megbeszélés 

Ahogy azt már korábbi Küldöttgyűlésen említettem, idén nem rendezi meg az EHÖK a 

LEN-t. Mig András elnök úrral, valamint az IK és TáTK elnökével, elnökhelyettesével 

és rendezvényszervező referensével egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy ez a 3 

kar szeretné együtt megszervezni a LEN-t. Az esemény kidolgozásának folyamatai 

ezzel a megbeszéléssel elindultak és folyamatban vannak.  

 

8. 43. 5vös5km Futóverseny megbeszélés 

A 43. 5vös5km szervezését sikeresen elkezdtük időben, végig vettük mik a teendők és 

ezeknek határidőket szabtunk. A verseny időpontja: május 9 (kedd).  
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9. ICE 

Ismét megrendezésre került a vizsgaidőszakot lezáró 3 napos eseményünk a HALAP-

pal, Királyréten. A résztvevőknek fakultatív programokon volt lehetőségük részt venni, 

mint Pubquiz, állomásos ügyességi verseny, túra. Esténként a társasé és a zenés-táncos 

mulatságé volt a főszerep.  

 

10. Egyéb 

 Gólyabál: Szervezés alatt van, jelenleg a helyszín és a dátum pontosításának e-

mail váltásai zajlanak.  

 Felező: A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretném megszervezni a képzésük 

felénél járó hallgatók számára a Felező estet. A helyszín szintén még egyeztetés 

alatt, a Stifler 32-t kerestem meg; illetve az idei évben is szeretném, ha a 

résztvevők kaphatnának kitűzőt.  

 Sörpong bajnokság: Április első felében tervezem megrendezni a hallgatók által 

nagyon kedvelt TéTéKás Sörpong bajnokságot.  

 2022/2023-as tavaszi félévre 12 db rendszeres sportösztöndíj pályázat került 

elbírálásra.  

 

A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságommal járó 

kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felvetődött benned, 

nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy pedig a Facebook-on.  

 

Eger, 2023. február 25. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu


 

 

 

Beszámoló 
Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

Időszak: 2022.11.08 – 2023.02.28 

 

Időrendi bontás: 

november 9. – megbeszélés a SHÜTI-vel 

november 14 - 15. - Süti vásár 

november 21 – Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés 

november 22 ELTE TTK HÖK Tisztségviselői Ülés 

november 28 - december 2. – Cipősdoboz Akció 

február 14 – Regisztrált hallgatók szociális ösztöndíj pályázatával kapcsolatos 

megbeszélés 

február 20 – Esélyszoba megbeszélés  

 

Süti vásár: 

November 14-15- én tartottuk a Lágymányosi kampuszon a TáTK-val és IK-val közösen a 

sütivásárt, a befolyó összeget pedig a MáSzínháznak adtuk át. Mivel a covid miatt ilyen, és 

ehhez hasonló események megszervezésére nem igazán volt lehetőség, így nem tudtam 

milyen eredményre számítsak az esemény végén. Szerencsére nagyon sikeresen zártuk, 

összesen 845.160 Ft gyűlt össze. Szeretném megköszönni a segítséget mindenkinek, aki 

valamilyen formában részt vett ezen a gyűjtésen. 

 

Cipősdoboz Akció: 

Rögtön ezután a Karácsonyi Cipősdoboz Akció következett mellyel a Baptista 

Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakoztunk. Sajnos az egyetem korábbi zárása miatt 



a gyűjtésre nem maradt elég idő, így nem volt olyan sikeres. Az ezt megelőző 

Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülésen, úgy döntöttünk, hogy a hagyományoknak megfelelően 

idén is csatlakozik ehhez az összes kar, a rövid idő ellenére is.  

 

Regisztrált hallgatók szociális ösztöndíj pályázatával kapcsolatos megbeszélés: 

November végétől kezdve, több regisztrált hallgatóval dolgoztam folyamatosan együtt, hogy 

a rendszeres szociális ösztöndíjak leadási időszakára minden szükséges papír meglegyen, 

hogy sikeres pályázatot adhassanak le. Nagy segítségemre volt Mészáros Dorottya és Papp 

Gergely, akiket bármikor kereshettem, valamint több online megbeszélést is sikerült az 

érintett hallgatók, a SHÜTI, köztük és köztem összehozni. Szeretném itt is megköszönni a 

segítségüket és munkájukat. A SHÜTI több munkatársával is folyamatos kapcsolatban voltam 

ez ügyben. Hogy a regisztrált hallgatók pályázása könnyebb legyen, a SHÜTI egy munkatársa 

megbeszélést hívott össze elsősorban az ösztöndíjakért felelős referensekkel, melyre engem 

is meghívott, hogy az eddigi közös munkánkról és a hallgatók nehézségeiről beszélhessünk.  

 

Esélyszoba: 

A BTK-n működik egy úgynevezett esélyszoba, melynek meghatározott nyitvatartási ideje 

van, valamint regisztrált hallgatók vehetik igénybe. Egy esélyszobának számos feladata lehet, 

akár csak egy csendes hely, ahova az érintett hallgatók elvonulhatnak, ha nyugalomra 

vágynak, vagy két óra között tanulnának, de akár lehet egy olyan hely, ahol mozgássérült 

hallgatók nyugodtan étkezhetnek. A TTK-ra, IK-ra, TáTK-ra összesen több regisztrált hallgató 

jár, mint a BTK-ra, így jó lenne egy esélyszoba kialakítása a Lágymányoson is. Ennek a 

megtervezésének álltunk neki közösen.  

 

Mentorkisokos: 

A mentorkisokos esélyegyenlőségi és lakhatási részét aktualizáltam.  

 

Köszönöm, hogy végig olvastad a beszámolóm, ha bármi kérdésed van keress bátran. 

 

Németh Friderika 

Budapest, 2023.02.25 

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

ELTE TTK HÖK 

esely@ttkhok.elte.hu  

 

mailto:esely@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 
Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 
Időszak: 2022.11.08.-2023.02.28. 

 

 

Időrendi bontás: 

• 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés (Microsoft Teams) 
• 2023.01.10. SZÖB (Microsoft Teams) 
• 2023.01.18. Megbeszélés Bognár Fanni EHÖK Elnökhelyettessel 
• 2023.01.23. Bírálói felkészítés az új tagoknak 
• 2023.02.02. Megbeszélés Mig András Elnökkel és Fritz Petra 

Elnökhelyettessel 
• 2023.02.14. Megbeszélés a kari szociális képviselőkkel és a SHÜTI 

munkatársaival 
• 2023.02.23. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
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Részletes beszámoló: 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj: 

A 2023.01.10-i Rendkívüli Küldöttgyűlésen kerültem megválasztásra, mint 
Ösztöndíjakért felelős referens. Papp Gergellyel, akivel tisztséget váltottam, 
megválasztásunk után megtettük az átadással járó feladatainkat. 

Munkám innentől kezdve a Rendszeres Szociális Ösztöndíjakra központosult. A 
2023.01.10-i SZÖB ülésen még szavazati jog nélkül vettem részt. Akkor írtuk 
meg a kiírást, amit később Götz Ádám kitett az osztondij.elte.hu honlapunkra, a 
másik két szociális alapú ösztöndíj kiírásával együtt.  

2023.01.22-én megkezdődött a bírálók felkészítése a vizsgára. Én az új tagoknak 
egy nappal később 23-án tartottam a felkészítőt. Mind a 14 bírálóm sikeres vizsgát 
tett az ezt követő napokban.  

2023.02.14-én elkezdődött a leadása a szociális alapú ösztöndíjaknak. Még nem 
teljesen zárult le az időszak, de mondhatom, hogy a bírálók erőn felül teljesítenek. 
Innen is köszönöm munkájukat. Gergővel igyekszünk mindenben segíteni 
munkájukat, továbbá mi is bírálunk és próbálunk a hallgatói megkereséseknek 
eleget tenni. 

Félév eleji ösztöndíjak: 

A 2023.01.03-i ülésen a KÖB megtárgyalta az alábbi ösztöndíjak kiírását:  
Egyszeri Sportösztöndíj, Rendszeres Sportösztöndíj és Rendszeres Tudományos 
Ösztöndíj. Ezek bírálását Pádár Kitti, illetve Horváth Laura végezte. A 
2023.02.23-i KÖB ülésen a bizottság elfogadta a bírálatokat. Jelenleg folyik már 
a hallgatók kiértesítése a Neptunban Gergő által.  

Egyéb: 

Az elmúlt időszakban sok megkeresés érkezett részemre.  

Németh Friderika több SHÜTI-s hallgató miatt is felkeresett, hogy segítsük őket 
a Rendszeres Szociális Ösztöndíjak leadásában. Igyekeztünk ezeknek a 
hallgatóknak felvilágosítást adni, hogy milyen papírokat szerezzenek be, illetve 
volt, akinek a leadásban is segítettünk. Ezek a megbeszélések Teams-en történtek. 
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Kovács Andrea Mentorfelelős felkért, hogy írjuk meg a 2023-as Mentorkisokosba 
az ösztöndíjakra vonatkozó részt, ezt határidőn belül meg is tettük és elküldtük 
Andinak. Továbbá felkért minket, hogy a márciusi Mentorképzőn tartsunk 
előadást. Ezeknek a részleteit már lefixáltuk vele.  

Fritz Petra Elnökhelyettes által szervezett Vezetőképzőn március 3-án fogunk 
előadást tartani Gergővel a fontosabb változásokról az ösztöndíjakkal 
kapcsolatban. 

Továbbá Szász Boglárka Főszerkesztő fog velünk készíteni egy interjút a 
hallgatók számára 2023.02.28-án a Küldöttgyűlés előtt.  

Ezen kívül folyamatosan egyeztettem Papp Gergellyel, az e-mailekre 
válaszoltam, tisztségemmel járó feladataimnak eleget tettem. 

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolóm. Kérdés esetén keress bizalommal! 

 

Mészáros Dorottya 
Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
 

Budapest, 2023.02.25. 

 

 
 



 

 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2023.01.10.- 2023.02.28. 

Időrendi bontás: 

KÖB: 

• 02.23. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

EGYEBEK: 

Ezen felül többször egyeztettem Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus), Mig 

Andrissal (TTK HÖK elnök), Fritz Petrával (TTK HÖK elnökhelyettes), 

Mészáros Dorottyával (TTK HÖK ösztöndíjakért felelős referens) Pádár Kittivel 

(Rendszeres és egyszeri sport ösztöndíjak bírálója) és Horváth Laurával 

(Rendszeres tudományos ösztöndíjak bírálója). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Jelenleg is zajlik a rendszeres szociális ösztöndíjak hiánypótlási időszaka. Idén 

folytatódott a csökkenési tendencia, összesen 426 darab kérvény érkezett be. Csak 

összehasonlításképpen egy éve 480, míg két éve 530 darab kérvény érkezett be. 

Az elmúlt két évhez képest ez majdnem 20 %-os csökkenést jelez. Szeretném 

ismételten kiemelni és megköszönni a bírálóink munkáját, hisz idén minden 

energiájukat ebbe fektették. 

Egyebek: 

Megválasztásunk után Dórival cseréltünk mindenhol belépést, illetve frissítettük 

a tthok.elte.hu-n és az osztondij.elte.hu-n oldalon a pozíciókat Götz Ádám 

segítségével.  



 
Az ISZTK és a Tanulmányi keretet márciusban kapjuk, így a KÖB kevesebb 

pontösszegeket határozott meg ennek hiányában. 

A mentorkisokos ránk eső részét aktualizáltuk Mészáros Dorottyával. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van, 

keress bizalommal.  

Budapest, 2023.02.23. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

osztondij@ttkhok.elte.hu 



Külügyi beszámoló 

 

Időrendi beosztás:  

2022.11.18. ELTE TTK HÖK Külügyi Instagram elindítása  

2022.11.24. Nemzetközi nagykövetekkel találkozó 

2022. 12.01. EHKB 

2022.12.06. Megbeszélés a ESN-nel 

2022.12.08. „Lágymányosi Hármas” megbeszélés 

Szöveges beszámoló:  

Horváth Matildával való egyeztetések után elindítottam a Külügyi Instagramot, melyen külföldi 

lehetőséget, sztorikat, fontos információkat osztok meg. Mostanra a követők száma 100 felé 

emelkedett, aminek nagyon örülök. Akinek van bármi ötlete, kérése, hogy mi kerüljön az 

oldalra ne tartsa magába.  

További megbeszéléseket tartunk a nemzetközi nagykövetekkel, hogy még jobb legyen az 

együttműködés a külföldi diákokkal. Egyelőre akadnak nehézségek az érdekek 

összeegyeztetésében, de remélhetőleg hamar találunk mindenre megoldást.  

Tóth Katalinnal továbbra is szorosan együttműködve fejlesztjük a külügyi mentorrendszert, 

ennek érdekében tárgyaltunk az ESN-nel és a további két karral Lágymányoson. A hosszútávú 

terveink között szerepel, hogy a mentorrendszerünk hasonlóak legyenek, így még effektívebbé 

téve a rendszert. Így további megbeszéléseket tervezünk, illetve közös programokat az idei 

félévben.  

A félév során továbbítottam a koordinátorok felé mely intézményekkel szeretnénk Erasmus 

szerződést köttetni. Örömmel láttam az idei kiírásban, hogy ezek közül néhány meg is valósult, 

remélhetőleg a következő években további szerződéseket tudunk kötni. 

E-maileket elolvastam és megválaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van keress bizalommal! 

 

Budapest 2023.02.19. 
Novák Zsófia 
ELTE TTK Külügyi referens 
kulugy@ttkhok.elte.hu 



 
 

 
Külügyi Mentorkoordinátor beszámoló 

2023. február 28-i Rendes Küldöttgyűlésre 
2022. november 8. és 2023. február 28.  közötti időszakról 

 
Időrendi bontás: 

▪ 2022. 12.08. Lágymányosi 3-as megbeszélés 
▪ 2023. 02.13. TEAMS-es MIS helyzetismertetés 
▪ 2023. 02. 21. Lágymányosi 3-as megbeszélés 

Szöveges beszámoló:  
 
 Novemberi beszámolóm óta sok minden történt, ami említést érdemel.  
 
Megoldódott a büfé probléma (most már angolul is szerepelnek a menü/étel nevek a büfénél a 
kampuszon), itt szeretném megköszönni Mig András közbenjárását. 
A TTK HÖK honlapján elindult az angol nyelvű rész is, ami az ELTE TTK HÖK/Students’ 
Union->About us menüpont alatt kapott helyet, így a külföldi hallgatók is tudnak tájékozódni 
a tisztségviselők feladatairól.  
 

Elkészült az MIS lógója (fent bal sarok), ez már annál a grafikusnál van, aki készíti a 
külügyi mentorprogramhoz a flyereket és posztereket.  
  

Február 13-án tartottam egy ismertető előadást TEAMS-en. Ennek az időpontját 
megszavazták, ezt én a kommentekben jeleztem is, viszont mint kiderült, erről nem kaptak 
értesítést az emberek ezért a várt 13 helyett 5-en tudtak csak megjelenni. Ezért a helyzetért 
elnézést szeretnék kérni.  
 

A januári választmányon (a rendkívüli küldöttgyűlést követően) sikerült határozatba 
foglalni a külügyi mentorprogram felvételi bizottságát, ami a következőképpen alakult:  

▪ Külügyi Mentorkoordinátor (vétójog) 
▪ Külügyi Referens 
▪ Mentorkoordinátor 
▪ Egy a választmány által választott hallgató 
▪ Elnök vagy Elnökhelyettes (vétójog) 

 



A program promóciója márciusban el fog kezdődni, felvételi időpontról pedig a többi 
felvételi bizottsági taggal fogok egyeztetni.  
 

Felkerestem Kun Ádám Tanár Urat azzal kapcsolatban, hogy a külügyi mentorok 
kapjanak szabadon választható kreditet jutalomképpen. Tanár Úr, díjazta az ötletet és szívesen 
vállalja a tantárgy kiírását. Tanár úrral a szorgalmi időszak első két hetében fogunk összeülni 
és kidolgozni a részleteket, tárgyleírást.  
 

A lágymányosi 3-as folyamatosan dolgozik az első közös program megvalósításán, a 
Heritage Night-on. Ez egy eredetileg TÁTK-s program, ami arról szól, hogy a külföldi és 
magyar hallgatók prezentálhatják az országukat egy-egy asztalnál a Gömb aulában. Ennek a 
remélt időpontja március vége lesz.  Ennek promóciójáról már beszéltem Szász Boglárkával, 
aki támogat minket a Nyúz felületével.  
Januárban elindítottunk egy online kérdőívet a külföldi csoportokban, sajnos kevesebb válasz 
jött, mint vártuk (összesen 28, ebből 23 TTK-s, 1 TÁTK-s, 4 IK-s). Amit láthatunk a 
válaszokból, hogy preferálják ezeket a programokat: kirándulás, egyetemi/kari/szakos 
programok, kulturális programok és társas estek. Az is egyértelmű, hogy szeretnének a magyar 
hallgatókkal vegyülni. Feltettük azt a kérdést is hogy, tudják-e mi az a HÖK (Students’ Union), 
hallotak-e már róla, csupán 46%-uk válaszolt igennel. Ezeken a számokon is szeretnék javítani 
a jövőben, a mikéntjén még dolgozom, illetve szeretnék másokkal is beszélni erről.  
 

A külügyi mentorkisokos már készen van tartalmilag, formailag még vár rá egy kis 
korrekció.  
 

Szeretném megköszönni Németh Júliának a fordítási munkáját, Kovács Andreának az 
együttműködését, valamint Götz Ádámnak a honlapon végzett munkákat.  

Budapest, 2023. 02. 23. 
Tóth Katalin Zsófia 
Külügyi Mentorkoordinátor 
ELTE TTK HÖK 
kulkoordinator@ttkhok.elte.hu 
 
 



 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2023. 02. 28-ai Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• november 8. – Rendes Küldöttgyűlés 

• november 22. – Tisztségviselői ülés 

• november 22. – ELTE Press megbeszélés 

• november 29. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• december 7. – Nyúz csapat közéleti ösztöndíj kérvényének leadása 

• január 10. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• január 16. – Megbeszélés Mig Andrással és Fritz Petrával 

• január 27. – Megbeszélés az ELTE TTK Science Podcast csapatával 

• február 11. – Megbeszélés Mig Andrással 

• február 17. – Megbeszélés az ELTE TTK Science Podcast csapatával 

• február 27. – Nyúz megbeszélés 

• február 28. – Nyúz interjúk forgatása 

• A fentieken kívül egyeztettem Glück Krisztinával, Mészáros Dorottyával és Papp 

Gergellyel. Mig Andrással és Fritz Petrával pedig a megbeszéléseken kívül is 

kapcsolatot tartottam a folyamatban lévő ügyekben. 

 

Szöveges beszámoló: 

November 22-én részt vettem a tisztségviselői ülésen, ahol a két legfőbb téma a fogadóórák 

tartása és az esetleges Bizottságok létrehozása volt. 

November 22-én részt vettem az ELTE Press megbeszélésen, ahol a kari lapok aktuális 

programjairól és működéséről volt szó. Itt betekintést kaptam, más karokon, hogyan épül fel a 

szerkesztőség, az újság vezetése. 



A vizsgaidőszak alatt a legnagyobb hangsúlyt a Nyúz újragondolására fektettem, emiatt 

többször összeültem Mig Andrással, Fritz Petrával és Tuza Benedekkel, hogy megbeszéljük, 

mi lenne a legjobb a Nyúznak, és milyen új ötletek merültek fel ezzel kapcsolatban. 

Január 16-án ismertettem Mig Andrással és Fritz Petrával egy újraindítási koncepciótervezetet, 

aminek minden pontját megvizsgáltuk, és átbeszéltük a menetét a terveimnek. Mindkettőjük 

tetszését elnyerte, és megegyeztünk, hogy ezt a tervezetet kiegészítve, összeszedettebb 

formában a Küldöttgyűlésnek is bemutatom. Ezt csatoltam a beszámolómhoz. 

Princz Laura (az ELTE Online főszerkesztője) pár éve részt vett a Pesti Bölcsész Újság 

újraindításában, és az ott szerzett tapasztalatait megosztotta velem, miszerint videós 

kontentekkel lehet jól megfogni az embereket, és beindítani újra egy újságot. Emiatt kezdtem 

el a TéTéKás Nyúz YouTube-csatornáján agyalni, megnéztem a régi feltöltéseket, és 

megszülettek a tervek. Miután a HÖK-nek nincs megfelelő felszerelése a komolyabb videós 

tartalmakhoz (és ezeknek beszerzése nem olyan könnyű és gyors művelet), ezért felkerestem 

az ELTE TTK Science Podcast csapatát. Január 27-én találkoztam velük, és vázoltam nekik az 

ötletemet, miszerint nagyon hálás lennék, ha segítenének az interjúk felvételében. Nagyon 

segítőkészek voltak, sikerült rögtön megegyeznünk, így letisztult helyszínen, minőségi 

technikával és szakemberek segítségével valósulhat meg a Nyúz új videós-sorozata. A videók 

vágása viszont már a mi feladatunk lesz, amiben Tuza Benedek segédkezik majd. 

Február 11-én Mig Andrással már a videókról egyeztettünk, azoknak témájáról, funkciójukról, 

és a vele elkészülő interjú menetét beszéltük át. 

Február 17-én újabb megbeszélés történt az ELTE TTK Science Podcast csapatával, ahol már 

a részleteket egyeztettük. Beszéltünk a vizuálról, a helyszínről, a videók vágásáról, az 

időpontokról és az egésznek a koncepciójáról. 

Február 27-én online formában fogom tartani a következő Nyúz megbeszélést, ahol a csapatnak 

részletezem az új terveket, az új irányt, és az ezzel járó új feladatköröket, amikbe be lehet szállni 

segíteni. Ezenkívül kértem minden szerkesztőségtagtól egy visszajelzést, hogy ki mennyire 

tervez aktív lenni az idei félévben. 

Február 28-án a Küldöttgyűlés előtt, 16:00-18:00 között fogjuk felvenni az első három Nyúz 

interjút. Ezekben Fritz Petra, Glück Krisztina, Mészáros Dorottya, Mig András és Papp Gergely 

fog szerepelni. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a fogadóóráimat megtartottam, a megkereséseknek 

eleget tettem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, 

akkor keress bátran az elérhetőségeimen! 

 

2022. november 8. – 2023. február 28. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 

  

mailto:foszerkeszto@ttkhok.elte.hu


Újraindítási Koncepció  

TéTéKás Nyúz 

2023 

 

 

Előszó: 

A TéTéKás Nyúz nagyon nagy múltra tekint vissza. Több, mint 30 éve működik, és sok éven 

keresztül ezt a szókapcsolatot minden TTK-s hallgató ismerte; az újságnak kultusza volt. Ez a 

jelenben már sajnos nincs így, több okból kifolyólag az emberek nagyrésze nem tudja, mi 

mindent is takar a TéTéKás Nyúz név. 

A mai modern, rohanó világban jelentősen megcsappant az igény a nyomtatott sajtóra. Olyan 

generációk járnak már egyetemre, akik inkább megnéznek egy videót, vagy belehallgatnak egy 

podcastbe az adott témáról, mint hogy elolvassanak róla akár egy rövid cikket is. Úgy 

gondolom, a TéTéKás Nyúz a mostani formájában nem fog jól működni tovább, ezért új irányt 

kell neki adni. Ebben a megújulásban is lesz helye az eddigi írásos cikk vonalnak, viszont 

kibővül a TéTéKás Nyúz az újság mivoltából, és inkább lesz helyette a ráillő kifejezés a TTK 

HÖK médiája. 

 

Elvek, célok és eszközök: 

Terveim szerint 5 főirány lesz a TéTéKás Nyúzon belül: 

• nyomtatott megjelenés 

• online írott forma 

• tájékoztató videós tartalmak 

• szórakoztató videós tartalmak 

• személyes események 

Ezekkel lefedem a legfontosabb feladatait a TéTéKás Nyúznak, ami az információátadás, a 

hirdetés, a kommunikáció az egyetemen történtekről, eseményekről, rendezvényekről, illetve a 

kapcsolatteremtés és a szórakoztatás. 

Főcélnak tekintem minél szélesebb körben minél több ember elérését és megtartását, és ehhez 

újra többféle szolgáltatást kell nyújtania a TéTéKás Nyúznak, mint régen, csak máshogy, mert 

ehhez most már nem lesz elég egy papír alapú újság. Sokkal többféle platformot és eszközt kell 

igénybe venni. Kezdve az informális, hallgatóknak hasznos témájú mini podcastektől a 

szórakoztató jellegű rövid videókon át az aktív részvételt igénylő nyereményjátékokig. 

 

  



Platformok: 

Vannak a már meglévő felületek, vannak a meglévő, de váltózó felületek, és vannak a teljesen 

új, eddig nem használt felületek. 

• honlap: hivatalos közlemények, klasszikus cikkek, esemény-beharangozók 

A honlap megújításának szervezése már elkezdődött, itt továbbra is az írott tartalmakon 

a hangsúly, de szeretnék egy külön fület, ami a YouTube videókra vezet át. 

 

• Facebook: hivatalos közlemények, klasszikus cikkek, hirdetések, események 

Ennek funkciói maradnak a régiek, ez a legfőbb információközlő platform. 

 

• Instagram: campus interjúk, stúdióinterjú premierek, aftermovie premierek, 

szórakoztató és kulissza képek 

Itt nagyobb hangsúlyt kapnának a Hallgatói Önkormányzat életének élményei, 

programjai, a naplószerű dokumentálás a plusz feladata. 

 

• TikTok: campus interjúk, stúdióinterjú premierek, aftermovie premierek, szórakoztató 

és interaktív videók, Hallgatói Önkormányzat és tisztségviselők bemutatása, tanszék 

videók 

Ez egy teljesen új felület, aminek direkt a jellegzetességeit fogjuk kihasználni. 

 

• YouTube: interjúk, aftermovie-k 

A régen elindított interjú-sorozatok visszahozása a fő cél, de teljesen más köntösbe 

öltöztetve. 

A tavaszi félévre tervezett interjúk: 

- 1. rész: HÖK – Elnökség  

- 2. rész: Ösztöndíjak 

- 3. rész: ELTE Bolyai Kollégiumának Levelezős Csapatversenye 

- 4. rész: Szociális ösztöndíjak bírálása 

- 5. rész: Erasmus+ (még megbeszélés alatt) 

- 6. rész: szakdolgozat/kutatás téma (még megbeszélés alatt) 

 

Csapat: 

Az új irány és platformok miatt több olyan emberre lesz szükség, aki szívesen és ügyesen tudja 

kezelni a social media platformokat. Bízva a mai fiatal generációkban, ebből nem lesz nagy 

hiány. Emellett olyan új feladatkörök is lesznek, ahova jó kommunikatív képesség kell, akár 

egy stúdió interjú, vagy egy campus interjú vezetése. 

Természetesen az emberhiány még mindig egy létező probléma a TéTéKás Nyúz csapatában, 

de most pár lelkes tag és segítő által beindítjuk ezeket az új irányokat. És amint ez beindul, 

onnantól kezdve nagy valószínűséggel egy önhajtó, meg nem álló folyamatként jön az 

utánpótlás a csapatba. Hiszen, ha az ember látja valaminek a termékét, akkor sokkal könnyebb 

azt is látni, hogy mi érdekli ebből őt, és mi az, aminek a készítésének folyamatába szívesen 

beszállna. 



 

Cikkek: 

Az új irány természetesen nem jelenti azt, hogy teljesen elhagynám a TéTéKás Nyúz régi 

funkcióját. Ahogy említettem, nagy múltra tekint vissza az újság, és nem szeretném az írásos-

jellegét megszüntetni. Viszont valamennyire a háttérbe fog szorulni, mert most az újabb 

terveken van a hangsúly, és nem mellesleg embereket is egyre nehezebb ezekre a feladatokra 

toborozni. Ettől függetlenül írott tartalmak vannak és lesznek, például a már korábban szóba 

jött szakdolgozatok összefoglalók megjelenése. Viszont most az elején mérlegelni kell, mert 

kevés emberrel nem lehet egyszerre mindent csinálni. Ezért az új, izgalmas vonalat vinném 

főként a beindítás folyamatában, aztán később erősítenék rá igény és erőforrás alapján a cikkírás 

sűrűsödésére is. Az ősz – megválasztásom esetén – erre egy jó alkalom lehet, hogy fokozatosan 

a TéTéKás Nyúz minden platformján és minden ágán rendszeresen beindulhasson és 

működhessen. 

Az írott formának a mai napig van súlya, amit cikként lehoznak a TéTéKás Nyúzban, az 

megmarad, akár legyen szó hallgatói kiválóságokról, gólyatábori beszámolókról, vagy egy 

nagyon izgalmas, és sok lehetőséget bemutató kutatásról. Ezért is érzem fontosnak, ennek a 

formának is a megőrzését. 

 

Videós tartalmak: 

Az új fő irány. Már említettem, hogy miért szeretném kihasználni ezt a tartalomgyártási formát, 

fontosnak érzem tartani a lépést a világ haladásával. Két főága rajzolódott ki, a rövid, lényegre 

törő, érdekes vagy szórakoztató jellegű TikTok videók (és Instagram Reels-videók), és a 

hosszabb, informáló, tájékoztató jellegű 10-15 perces YouTube interjúk. Utóbbiaknál a tettek 

mezejére is léptem már, a helyszín, technika elintézve, az időpont kitűzve. (Február 28-án a 

Küldöttgyűlés előtt közvetlenül lesz az első három interjú felvétele.) 

Többféle interjú-sorozat ötlete is felmerült. Például a Hallgatói Önkormányzatot és a 

tisztségviselők feladatait bemutató, vagy a hallgatókat kifejezetten érintő témákat kibeszélő 

videók. Lényeg, hogy többféle témában, hasznos, informális dolgokról szólnának ezek, mellette 

pedig érdekes tartalmak is születnének, hogy miket is csinálnak a hallgatók a tanulmányaik 

mellett. Az, hogy itt kifejezetten lesznek olyan interjúk, amik a hallgatók egyetemi életét 

könnyítik meg, nagy érdeklődést vonhat maga után. 

A TikTok-on pedig a rá jellemző videós tartalmakat szeretném elindítani a TéTéKás Nyúz és a 

TTK Hallgatói Önkormányzat témáit bemutatva. Például egy campuson kérdezgetős 

véleménygyűjtésre vagy adott tanszékek érdekességeinek lényegre törő bemutatása. 

 

Végszó: 

A TéTéKás Nyúz egy kulcsfontosságú eszköz a TTK Hallgatói Önkormányzat kezében, 

rengetegféleképpen kihasználható felület, és ezt nem szabad veszni hagyni. Fontos szerepe 

lehet a Hallgatói Önkormányzat aktív tagjai és a hallgatók közötti szakadék csökkentésében.  



A rövid és hosszabb időtartamú; különböző témájú videós tartalmakkal remélhetőleg 

megkaphatjuk a várt figyelmet. A sok platform használata is a minél nagyobb elérést biztosítja 

majd, ám ez rengeteg munkát igényel. Ezeknek általam történő beindítása meghozhatja a 

gyümölcsét lelkes hallgatóknak a csapatba való jelentkezéseként, és onnantól kezdve egy 

könnyebben karbantartható, összeszedett rendszer épül ki. 

Összeségében szeretném visszahozni a TéTéKás Nyúz régi nagy nevét, mindezt úgy, hogy 

megőrizze a hagyományát, és mégis követve a haladó világot, kielégítse az emberek új igényeit. 

 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

Budapest 2022.02.25. 
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Mentorkoordinátori beszámoló 
Bevezetés: Az Mentorrendszer alapjait szerveztem az elmúlt időszakban 
 
Időrendi bontás: 
2022.11.29.- Rendes Küldöttgyűlés 
2022.12.05.-Tisztség átvétele 
2022.12.08.- Konzultáció a szakterületi 
koordinátorokkal 
2022.12.12.- Jelentkezési felület 
létrehozása, konzultáció Komáromi 
Istvánnal 
2022.12.13.- Választmány, 
Mentorkoncepció véglegesítése 
2022.12.14.- Első Mentorbevonó 
(online), jelentkezési felület megnyitása 

 
2022.12.17.- Fizika SzaCs 
2023.01.16.- FF SzaCs 
2023.01.19.- Tanáris SzaCs 
2023.01.31.- Biológia SzaCs 
2023.02.01.- Matematika SzaCs 
2023.02.03.- Kémia SzaCs 
2023.02.10.- Mentorkisokos anyagainak 
begyűjtése 
2023.02.25.- Első konzultáció a 
mentorfelelősökkel

 
Szöveges beszámoló: 

A megválasztásom után átvettem hivatalosan a tisztséget, köszönöm az ebben való segítséget 
Komáromi Istvánnak. A Küldöttgyűlésen megbeszéltek alapján a szakterületi koordinátorokkal 
módosítottuk a Mentorkoncepciót, illetve megbeszéltük a következő időszak terveit. 

Az első Mentorbevonó rendben lezajlott, elégedett vagyok a résztvevők számával, illetve 
elindult a jelentkezés. 

 Ezt követően részt vettem a szakterületek csoportülésein, konzultáltam a mentorfelelős-
jelentkezőkkel, sikeresen megválasztottuk őket, a megválasztott hallgatókat pedig ajánlottam 
az Elnök Úr felé. 

o Fizika: Papp Zsombor 
o Földrajz-Földtudomány: Borsos-Szabó Krisztina és Selmeci Gergely 
o Tanárképzés: Magassy Ádám 
o Biológia: Németh Júlia 
o Matematika: Kiss Réka 
o Kémia: Gellény Szabolcs és Gergely Kristóf * 

*Kémia szakterületen egyeztettem Gellény Szabolccsal a jelentkezése előtt- és bár a kémia 
szakterület nem nagy számú-, nyári elfoglaltságai miatt megegyeztünk, hogy szükség lenne 
még egy mentorfelelősre, erre pedig Gergely Kristóf vállalkozott. 
Gratulálok nekik és várom a közös munkát! 
 
A Mentorkisokoshoz rendben megkaptam az érintett tisztségviselőktől az anyagot, várhatóan 
kész lesz a kitűzött időpontra (március 6.).  

Konzultáció a mentorfelelősökkel: 
Az első találkozót mindenképpen élőben szerettem volna megtartani, azonban ez betegség miatt 
elmaradt és az időszűke miatt online tartottuk meg. Megbeszéltük a következő időszakok 
teendőit, a célokat, illetve a következő konzultáció dőpontját. 

Sikerült a mentorrendszer weboldalát aktualizálni, a jelentkezési felületet is megtanultam 
kezelni, a megkereséseknek eleget tettem. A jelentkezett hallgatók számáról szakterületenként, 
folyamatosan tájékoztatom a szakterületi koordinátorokat és a mentorfelelősöket, ők pedig 
ennek megfelelően aktivizálják a hallgatókat. 
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Köszönöm, a segítséget a mentorkoordinátori feladatok kiigazodásában, az észrevételeitek 
velem való megosztásában: Komáromi István, Szolnoki Fanni, Borbás Zita, Juhász Anna, 
Varga Ádám, Gombás András, Polónyi Richárd. 
 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdés felmerül, keress bátran!  

Kovács Andrea Éva  Budapest, 2023.02.25.  
Mentorkoordinátor 
ELTE TTK HÖK 
mentorkord@ttkhok.elte.hu 
+36205635102 
 



  
Szolnoki Fanni 

Biológia- és környezettudomány szakterület 
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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.11.08. - 2023.02.28. 

Időrendi bontás: 

 2022.11.08. Rendes Küldöttgyűlés 
 2022.11.10. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.14. BioMozi 
 2022.11.15. Környezettudományi Centrum* 
 2022.11.16. ELTE TTK Nyílt nap 
 2022.11.16. Lágymányosi Csetepaté 
 2022.11.17. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.19. BReKi kirándulás 
 2022.11.22. Tisztségviselői ülés 
 2022.11.23. Intézeti Tanács 
 2022.11.24. Választmány 
 2022.11.25. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.26. BTDK Konferencia 
 2022.11.28. Önkéntesek a természetvédelemért előadás 
 2022.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2022.12.02. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.12.13. Mentorkoncepció előmegbeszélés 
 2022.12.13. Választmány* 
 2022.12.14. Mentorrendszer 1. Bevonó 
 2022.12.16. Szervezésfejlődési tisztségviselői megbeszélés 
 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2023.01.12-14.   Educatio 
 2023.01.20. Választmány 
 2023.01.23-27.   Biológia alapszak online nyílt hét 
 2023.01.26. Környezettan alapszak és Z-szak online nyílt nap* 
 2023.01.31. Mentorfelelős választós SzaCs 
 2023.02.09. Választmány 
 2023.02.20 Környezettudományi Centrum* 
 2023.02.26. BReKi kirándulás 

*Dőlt betűvel szedett eseményen nem vettem részt. 

 



  
Szolnoki Fanni 
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1. Intézeti Tanács és Környezettudomány Centrum: 

A biológia szakterület delegáltjai, Kása Kata Hanga, Ullaga György, Kalmár Balázs és 
Németh Friderika Bianka megfelelően ellátták teendőiket. 

Intézeti Tanács november 23-án online zajlott. Szó volt a dékáni rendelet és a TÉRrel 
kapcsolatos javaslatok megbeszéléséről. Ezen kívül egy tervezett SmartLab terem 
kialakításával kapcsolatos és az aktuális oktatási dolgok tárgylására is sor került, mint 
például a januári záróvizsgáztatás, vizsgaidőszak, biológus mesterképzési specializációk 
meghirdetése és tavaszi záróvizsgák lezajlása. 

Ezen kívül az Intézet fő célkitűzése, hogy a hallgatói közösség aktivitását növeljék, vagyis 
az oktató és a hallgatók közötti kapcsolattávolságát csökkentsék. November 16-án 
megrendezésre került oxfordi típusú vita „Lágymányosi Csetepaté” néven. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jól sikerült és az előre félt Nyílt nap miatt csak többen jöttek el az előadásra. 
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ennek lebonyolításában segédkezett. 

Sajnos csak novemberben értesültem róla, hogy a Környezettudományos Centrum 
beszámolásáért is én felek, így innentől igyekszem a delegált hallgató alapján beszámolni 
az elhangzottakról. Itt Horváth Laura a jelenlegi delegált, aki megfelelően ellátta teendőit.  

A november 15-én zajlott Környezettudományi Centrum (KTC) ülésen szó volt arról, hogy 
a KTC élére új vezető kerül, mivel Márialigeti Károly, aki az akkori ülésen a KTC vezetője 
volt, bejelentette lemondását. Ezen kívül megbeszélésre került a kari nyílt nap, záróvizsgák 
lebonyolítása, valamint a költségvetés és egy oktató egyetemi docensé kinevezése.  

A február 20-án zajlott Környezettudomány Centrum ülésen bemutatkozott az új 
Környezettudományi Centrum vezetője, Csanád Máté.  Emellett elhangzott a szaknyelvi 
ismeretek rögzítése a tantervben, KTC szabályzata. 70 év feletti oktatókról és a külső 
oktatók óradíj emeléséről is szó esett, valamint a Z-szak és környezettanra felvételizőkről 
és a tavaszi záróvizsgák időpontjairól. 

2. Nyílt napok és Educatio: 

A november 16-ai Kari Nyílt nap, Educatio és az online megrendezésre kerülő Nyílt nap is 
nagyon jól sikerült szerintem, sokan érdeklődtek. Január 23-27 között a Biológia Intézet 
online nyílt hetet tartott, ahol izgalmas előadásokkal és számos felületen tették lehetővé, 
hogy mindenki, aki ide felvételizni tervezik, kapjon a kérdésére választ akár az oktatóktól, 
akár a hallgatóktól. Remélem sokan fognak biológia és környezettan szakunkra idén is 
jelentkezni. Nagyon köszönöm minden hallgató segítségét, akik részt vettek a szakok 
népszerűsítésében, és a számos felmerülő kérdésre válaszoltak. 

3. Szakterületi programok: 

November 14-én megrendezésre került Csere Zsanett szervezésében a BioMozi második 
vetítése, ami szerintem jól sikerült, sok hallgatót megmozgatott. Nagyon hálás vagyok az 
eddigi munkájáért! 
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A novemberi BReKi-s (Biológus Rendszeres Kirándulások) túra Simon Csaba és Jásdi 
Mihály segítségével került megrendezésre. Erre ismételten oktatókat is meghívtunk, 
azonban sajnos egy oktató se vett részt. Nem sok hallgató jött el, valószínűleg a szorgalmi 
időszak végére készülés miatt, azonban aki ott volt, ők nagyon élvezték ezt a túrát. Nagyon 
köszönöm a segítők eddigi munkájukat! A vasárnapi (február 26-ai) Breki kirándulást már 
nagyon várom, remélem sok hallgató és oktató el fog tudni jönni erre. 

Károlyi Dorottya segítségével továbbra is megszervezésre került a biológia és a 
környezettanos hallgatók számára a Dungeons&Dragons (D&D) nevezetű játékot. Sajnos a 
D&D-t játszók száma a mesélők számától függ, így kis létszámban tudtak csak a hallgatók 
részt venni, tehát nem reklámoztuk eseménnyel, csak poszt szinten lett meghirdetve 
regisztrációhoz kötve. Helyek általában hamar beteltek a nagy érdeklődés következtében. 
Neki is hálás vagyok a munkájáért! 

A környezettanos hallgatók számára szervezett teázások sajnos nem kerültek 
megszervezésre, mivel vagy Weiszburg Tamás (környezettan szakfelelőse) nem ért rá vagy 
pedig az aktív környezettanos hallgatók. Azonban szeretném, ha ez beindulna a tavaszi 
félévben ismét Kovács Sára, környezettanos hallgató segítségével. 

4. Mentorrendszer: 

Január 31-én megtartott SzaCs-on Németh Júlia lett megválasztva a biológia és 
környezettudományi szakterület mentorfelelősének a szakterület által. Én úgy gondolom, 
hogy sikeresen együtt fogunk dolgozni. Jelenleg nem jelentkezett még a környezettan 
szakról egy hallgató se mentorjelöltnek, de azon vagyunk Kovács Andreával és Németh 
Júliával, hogy ezt orvosoljuk. Nagyon reménykedek benne, hogy sokan leadják a 
jelentkezésüket mentorjelöltnek még a határidőig. 

5. Egyéb:  

A Rutinos Biológiai Szakterületi Coorepetálás (RuBiSCo) élére Heli Anett Panna került, 
feladatait elvégzi megkeresések alapján. Tartom vele rendszeresen a kapcsolatot, tájékoztat 
a korrepetálásokról. Szeretném továbbra is segíteni a RuBiSCo működését.  

„Önkéntesek a természetvédelemért” előadást Németh Friderikával közösen szerveztük 
meg, és ez úton is köszönöm a sok munkáját, amit beletett. Igyekeztük ingyenes teázási 
lehetősséggel is bevonzani a hallgatókat, azonban sajnos kevesen vettek részt ezen, amit a 
szorgalmi időszak végéhez közeledésének tudtunk be. 

Instagramon szeretnék még több hallgatót elérni, mivel sokan nem vagy ritkán nézik a 
Facebook évfolyamcsoportokat. Károlyi Dorottya és Kovács Sára sokat segítenek ebben, 
hogy tartalmak mehessenek ki például események hirdetésekről, szakterület aktuális 
dolgokról, stb…. Nagyon hálás vagyok az eddigi munkájukért nekik is! 
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Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed merülne fel, akkor keress 
bizalommal. 

Budapest, 2023. 02.23. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK FIZIKA SZAKTERÜLET
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési Beszámoló

Időrendi bontás
• 2022. 11. 09. Megbeszélés Fritz Petrával

• 2022. 11. 16. ELTE TTK Nyílt Nap

• 2022. 11. 22. TTK HÖK Tisztségviselői ülés

• 2022. 11. 23. Intézeti Tanács

• 2022. 11. 23. Szakterületi Csoport

• 2022. 11. 24. Válsztmányi ülés

• 2022. 11. 29. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 12. 13. TTK HÖK Választmányi ülés

• 2022. 12. 14. Online Mentorbevonó

• 2022. 12. 16. Fizika-Kémia Szakterületi KocsmaKvíz

• 2022. 12. 17. Szakterületi Csoport és Mentorfelelős választás

• 2023. 01. 10. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2023. 01. 14. Educatio Kiállítás

• 2023. 01. 18. Intézeti Tanács
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• 2023. 01. 26. Fizikai Intézet Online Nyílt Nap

• 2023. 02. 09. TTK HÖK Választmányi ülés

• 2023. 02. 15. Intézeti Tanács

• 2023. 02. 24. Félévkezdős Szakterületi Csoport

Intézeti Tanács
A 2022. 11. 23-án tartott Intézeti Tanácson értekeztünk a Csillagászati Tanszék Fizi-
kai Intézethez való csatlakozásáról. A csatlakozást követően az Intézet új neve Fizikai és
Csillagászati Intézet. Az intézet rövidítése továbbra is FI, valamint a Csillagászati Tanszék
vezetőjének személye továbbra is Dr. Petrovay Kristóf.

A 2023. 01. 18-án tartott Intézeti Tanácson önhibámból nem vettem részt. Ezért elnézést
kérek.

A 2023. 02. 15-én tartott Intézeti Tanácson értekeztünk arról, hogy milyen nyelvi követelmé-
nyeket szabjunk meg az alap-, illetve a magyar nyelvű mesterképzés elvégzéséhez, valamint
a diplomaszerzéshez. A legfőbb kérdés, hogy az angol középfokú nyelvvizsga megszerzése,
követelményként kerüljön-e be a tantervi hálóba. Ez a 2023. szeptemberében induló képzé-
sekre vonatkozik. A tanács egyhangúlag úgy döntött, hogy egyik esetben sem ragaszkodik
a nyelvvizsga kritérium előírásához, elég ha a témavezető átadja az idegennyelvi ismereteket
és ő az, aki ezt ellenőrzi is. Valamint kértük, hogy a nyelvtudás szempontjából hátrányból
induló hallgatóknak az Intézet biztosítson felkészülési lehetőséget az MSc képzésre, ahol az
oktatás angol nyelven folyik. Ezen felül Dr. Katz Sándor ismertette az intézeti stratégiát
2026-ig bezárólag. Itt felmerült a felvételi pontok növelése 420 pontra és szeretnénk éven-
te 120 új hallgatóval gazdagodni, továbbá felmerült néhány tantárgy emelt-alap bontásának
újragondolása. Valamint a következő Intézeti Tanács tagjainak választásáról is beszéltünk.
A hallgatói delegáltak kérdésénél arra jutottunk, hogy szavazati joggal két hallgatót delegál
a HÖK és egyet a DÖK. Amennyiben ezen delegáltak nem fedik le az Intézet alá tartozó
képzéseket (BSc, MSc, Tanárképzés) további tagok vehetnek részt at Intézeti Tanácsokon
tanácskozási joggal. Azonban Mig Andrással arra jutottunk, hogy így a szavazati joggal ren-
delkező hallgatói tagok aránya túlságosan alacsony lenne, így benyújtottam egy módosítási
javaslatot, ami a szavazati joggal rendelkező hallgatói tagok számát négy főben szabja meg,
3 HÖK és 1 DÖK delegált felosztásban. Ezt a módosítási javaslatot várhatóan a március 1-ji
Intézeti Tanácson fogjuk megvitatni.

Szakterületi Csoport
2022. 11. 23-án tartottunk egy Szakterületi Csoport ülést. Az ülés során a félév végével és a
vizsgaidőszakkal kapcsolatos tudnivalókat beszéltük át. Ezúton szeretném megköszönni Sarus
Balázsnak, hogy naprakész információkkal látott el, melyeket a jelenlévőkkel meg tudtam
osztani. Ezen felül beszélgettünk mind a magyar, mind a külügyi mentorrendszerről.
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2022. 12. 17-én online keretek közt tartottunk egy Szakterületi Csoport ülést, ahol Mentor-
felelősnek választottunk Papp Zsombort. Véleményem szerint a szakterület jó döntést hozott
és várom már a közös munkát. Az őszi félév alatt egy igen erős csapat alakult ki a fizika
szakterületen. Ez a közélet szervezését jelentősen megkönnyíti, amelyet a tavaszi félévben
remélem kamatoztatni fogunk a különböző szakterületi és közös eseményeken. Továbbra is
igyekezni fogok minél több közösségi program szervezésében aktív szerepet vállalni.

Mind az ELTE TTK Nyílt Napra és az Educatio Kiállításra is rengeteg hallgatói segítő jelent-
kezett, Jenei Péter elmondása alapján pedig remekül végezték munkájukat. A fent említett
két eseményen személyesen sajnos nem tudtam részt venni, ezért utólag is köszönöm mindeni-
nek, hogy ott voltak ezeken a programokon. Ezen felül a 2023. 01. 26-án megrendezett Fizikai
Intézet Online Nyílt Napján moderátorként segédkeztem. Akik pedig a stúdióbeszélgetéseken
népszerűsítették a szekterületet, véleményem szerint kiváló munkát végeztek. A félév során
azt tapasztaltam, hogy egyre többen lelkesednek az ilyen jellegű programokon való részvétel
iránt.

Szeretném megköszönni Csengeri Kamillának, Tanács Gerdának, Papp Zsombornak, Jánosi
Dánielnek, Illés Eduárdnak és a fizika szakterület minden aktív hallgatójának a féléves mun-
kájukat a szakterületi közélet szervezésében.

2023. 02. 24-én tartottunk egy programötletelős ülést. Szerettük volna átbeszélni, hogy
milyen eseményeket fogunk szervezni a közeljövőben. Az ülés kifejezetten eredményes volt,
számos programötletet vetettünk fel, amiknek lehetséges időpontokat is találtunk. Reménye-
ink szerint a feladatok korai összegyűjtése, és a szervezői csapatok összeállítása hatékonyabbá
teszi majd a szakterületi programok szervezését.

Fizika-Kémia Szakterületi KocsmaKvíz
2022. 12. 16-án Gombás András Kémia szakterületi koordinátorral közösen szerveztünk egy
KocsmaKvízt, amelyen kifejezetten sokan részt vettek mindkét szakterületről. Remélem a
tavaszi félév során számos eseményt szervezünk majd a Kémia szakterülettel közösen.

Lezárás
A fizika szakterület delegáltjai elvégzik munkájukat. Ahogy fent említettem egy Intézeti Taná-
cson nem vettem részt. Ezen felül a szakterület mentorai maradéktalanul ellátják feladatukat.
Mindennapi teendőimet legjobb tudásom szerint elvégeztem, illetve a felém érkezett kéréseket
teljesítettem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van fordulj
hozzám bizalommal.

Budapest, 2023. február 25.

Varga Ádám
Fizika Szakterületi Koordinátor

+36 30 216 4546
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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Időrendi bontás: 

» 2022.11.22. FFI Intézeti Tanács 

» 2022.12.11. Választmány 

» 2023.01.06. FFI Intézeti Tanács 

» 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

» 2023.01.12-14. Educatio kiállítás 

 

» 2023.01.16. SzaCs  

» 2023.01.17. FFI Intézeti Tanács 

» 2023.01.25. Online nyíltnap 

» 2023.01.30-31. Petrik pályaorientáció 

» 2023.02.09. Választmány 

» 2023.02.26. SzaCs

Szöveges beszámoló: 

FFI IT: 

2022.11.22: 

Legfőbb téma a Csillagászati Tanszék kiválása volt az FFI-ből, ezzel együtt Ügyrendi módosítás 
történt. 

Földrajz alapszak turizmus specializációjának kérdése került megtárgyalásra, amelyben a hallgatói 
szemszög is lényeges helyet képviselt. 

2023.01.06: 

Bíráló bizottság felállítása az az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírt egyetemi tanári 
pályázat értékelésére, illetve Mádlné dr. Szőnyi Judit (habilitált egyetemi docens, ÁAFT) szenátusi 
tagként való jelölésének sikeressége. 

2023.01.17: 

Mádlné dr. Szőnyi Judit Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett egyetemi tanári 
pályázatának véleményezése. 

Prof. Stephen Mojzsis részére vendégprofesszori cím adományozása. 

 

Educatio kiállítás 

Utólag is nagyon köszönöm minden hallgatónak és oktatónak, aki segített népszerűsíteni a 
szakterületet, különösen Horváth Orsolya volt mentornak, aki vállalta a nagyszínpadon való 
ismertetőt. 

Véleményem szerint kevesebb volt az érdeklődő, mint tavaly, de így is voltak bőven. 

Borbás Zita 
Földrajz-, és Földtudományi Szakterület 

BESZÁMOLÓ 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 
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Szacs 

Az év első SzaCs-án megválasztottuk a mentorfelelősöket, földtudományról Selmeci Gergőt, 
földrajzról pedig Borsos Krisztinát. Utólag is nagyon szépen köszönöm Kovács Andrea 
Mentorkoordinátornak a közreműködést! 

A következő, és egyben utolsó általam tartott SzaCs-ot egy számháborúzással tervezem 
összekötni, ez 02.26. vasárnap lesz. 

 

Online Nyíltnap 

Az online nyíltnap során az élő YouTube élő adáshoz felkértek, mint geológust, illetve mint a 
szakterület koordinátorát, hogy bemutassam a szakterületet, illetve HÖK munkáját, legfőképpen, 
hogy miért érdemes közösségi tevékenységeket folytatni az egyetem alatt. 

 

Petrik pályaorientációs nap 

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum felkérte a szakterületet, hogy a pályaorientációs 

napjukon adjunk elő, illetve biztosítsunk egy standot, ahol az érdeklődők megtudhatnak többet a 

két szakról. Szerintem nagyon jól sikerült, sok érdeklődőt fogadtunk. Külön köszönöm minden 

hallgatónak, aki ezen a két napon ott volt! 

 

Választmány 

A 02.09-én tartott választmány ülésén saját hibámból adódóan nem vettem részt, ezért utólag 

ismét elnézést kérek. 

 

Képviselők 

Történtek változások, és megfogyatkozások a képviselőink között, ám akik jelenleg 

mandátummal rendelkeznek mind rendben végzik munkájukat, így bízom abban, hogy innentől 

nem lesz gond. Továbbá a mostani elsőévből már voltak, akik jelezték, hogy szeretnének 

csatlakozni a HÖK tevékeny tagjai közé, így ebben is bizakodó vagyok. Ugyanezen személyek már 

mentornak is leadták jelentkezésüket. 
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Lemondás 

Az elmúlt félévem során sajnos realizálnom kellett, hogy nem tudom fenntartani a 

sikerességemet ekkora túlvállassal, melynek egyik meghatározó súlypontja a HÖK-ben végzett 

tevékenységem. Mivel nem szeretném, hogy a tanulmányaim, sem pedig a szakterület 

élénkségének rovására menjen mindez, úgy határoztam lemondok a szakterületi koordinátor 

pozíciójáról. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette a munkámat, és további sikereket kívánok! 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress meg e-

mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Budapest, 2023.02.17.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2023. február 15.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022.11.15. Elméleti Kémia Önképző Kör

• 2022.11.16. ELTE TTK Nyílt Nap

• 2022.11.16. Kémia Szakterületi Csoport Gyűlés és Társas Est

• 2022.11.18. Matek-Kémia Szakterületi KocsmaTúra

• 2022.11.22. TTK HÖK Tisztségviselői ülés

• 2022.11.23. Kémiai Intézeti Tanács

• 2022.11.24. TTK HÖK Választmányi ülés

• 2022.11.26. Kémia Szakterületi Üzemlátogatás a Nyéki Sörgyárban

• 2022.11.29. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022.12.01. Szervetlen Kémiai Tanszéki értekezlet

• 2022.12.02. Konzultáció Mig András TTK HÖK Elnökkel

• 2022.12.06. Császár Attila MTA doktori székfoglalója

• 2022.12.07. Matek-Kémia Szakterületi Workshop a Mentorkoncepcióról

• 2022.12.09. Konzultáció Polónyi Richárd Matematika Szakterületi Koordinátorral

• 2022.12.10. Kémiai Intézeti TDK Konferencia

• 2022.12.12. Konzultáció Mig András TTK HÖK Elnökkel és Polónyi Richárd Ma-
tematika Szakterületi Koordinátorral

• 2022.12.13. TTK HÖK Választmányi ülés
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• 2022.12.14. Online Mentorbevonó

• 2022.12.16. Fizika-Kémia Szakterületi KocsmaKvíz

• 2023.01.10. Konzultáció a Kémia Szakterület mentoraival

• 2023.01.10. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2023.01.14. Educatio Kiállítás

• 2023.01.18. Online Kémiai Intézeti Tanács

• 2023.01.20. TTK HÖK Választmányi ülés

• 2023.01.28. Kémiai Intézet Online Nyílt Nap

• 2023.01.30. Pályaorientációs Nap a Petrik Lajos Technikumban

• 2023.02.03. Mentorfelelős választó online Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2023.02.09. TTK HÖK Választmányi ülés

1. INTÉZET

Az Intézeti Tanács ülésein áttekintettük az oktatói teljesítményértékelési rendszer válto-
zásait, illetve az energiahelyzet intézeti vonatkozásait. Új tudományos igazgatóhelyettesi
pályázat került kiírásra és elbírálásra, 2023. januárjától a Kémiai Intézet tudományos
igazgatóhelyettese Dr. Mátyus Edit egyetemi docens. Új egyetemi tanári pályázat is ki-
írásra került, Dr. Szabados Ágnes pályázatát az Intézeti Tanács egyhangúlag támogatta.
Korábbi kérés volt az intézet felé, hogy a Kari Stratégiához hasonló formátumú Intézeti
Stratégiát dolgozzunk ki, melyben a szöveges tárgyalás mellett 2026-ig éves lebontásban
számszerű célkitűzéseket, vállalásokat is teszünk.

A tervek között szerepel az oktatási és kutatási bevételek növelése, a hiány csökken-
tése, az alapszakra felvett hallgatók létszámának és a felvételi ponthatárnak fokozatos
80 főre és 400 pontra való emelése, a felvett kiváló hallgatók (450 pont feletti felvételi
pontszám) arányának 20%-ra való növelése, a lemorzsolódási arány csökkentése, a tudo-
mányos output növelése, stb. Az intézetben az idei év során minden bizonnyal elindul egy
nagyszabású fejlesztés, a 6. emeleti hallgatói laborok átépítése, a projekt a "Super Smart
Lab" nevet viseli. A tervek véleményezésébe a hallgatók is be lettek vonva. Kialakítás-
ra kerülhet majd egy olyan kártyával elérhető közösségi tér, ahol a hallgatók a laborok
között nyugodt környezetben tölthetnek el időt, alkalmas lesz a kabátok, táskák bizton-
ságos tárolására, az ebéd elfogyasztására és a tér maga otthonául szolgálhat majd közös
jegyzőkönyvírásnak, tanulásnak, kikapcsolódásnak, akár a jövőbeni Kémia Szakterületi
Csoport Gyűléseknek is.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Az őszi félév során a szakterület hallgatói részt vehettek több más szakterületekkel közö-
sen szervezett programon, sikerült az érdeklődők kötődését szorosabbra fűzni a biológia
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és környezettudomány, a matematika és a fizika szakterületekkel is. A novemberi mat-
kém programra sajnos kevesen jöttek el, de ennek ellenére egy kifejezetten jól sikerült
programnak tartom, a decemberi fizkém program szintén jól sikerült és sok hallgatót
is megmozgatott. Ezutóbbi szervezésében köszönet illeti Gellény Szabolcs kémiás men-
tort, Csengeri Kamilla fizikás mentort, Saly Eszter korábbi kémiás mentort, illetve Varga
Ádám fizika szakterületi koordinátort. A tavaszi félév során előttünk a lehetőség, hogy
az eddig sorra nem került szakterületek hallgatóival is szervezzünk közös programot, így
a tanárképzési szakterület és a földrajz-földtudomány szakterület is jó volna, ha sorra
tudna kerülni még a nyári vizsgaidőszak előtt.

A szakterületi csoport novemberi gyűlésén a hallgatóknak igyekeztünk naprakész tájé-
koztatást adni tanulmányi ügyekben, köszönöm Sarus Balázs tanulmányi referensnek
részvételét és, hogy kimerítően válaszolt minden felmerülő kérdésre! Tájékoztattuk a
hallgatókat a mentorrendszerről és a külügyi mentorrendszerről is. A februári gyűlésen
mentorfelelősöket választottunk a szakterületnek és összegyűjtöttük a múlt félév tapasz-
talatait tanulmányi kérdésekben, a tavaszi félév programjainak a tervezésébe is belekezd-
tünk. Szeretnénk a szorgalmi időszak első felében újabb tanár-diák kirándulást szervezni,
a Kamaraerdő merült fel helyszínötletnek.

Novemberben a Nyéki Sörgyárba is ellátogathattunk, ez sokaknak segítség volt a kö-
telező Üzemlátogatás c. tárgyuk elvégzésében, a sörkóstolással egybekötve pedig egy
remek csapatösszetartó programmá is vált. A szervezést köszönjük Bángi-Magyar Ignác
alapszakos hallgatónak.

Korábbi beszámolóimban részleteztem, hogy fontosnak tartjuk a hallgatók közti szálak
szorosabbra fűzését évfolyamokon átívelően, erre próbálunk jó gyakorlatot teremteni az
Elméleti Kémia Önképző Kör működtetésével, az utolsó jelenléti alkalmat novemberben
tartottuk, ahol a tudományterület irányzatait és az elérhető kötelezően választható és
speciális kollégiumi tárgyakat beszéltük át részletesen az érdeklődőkkel. A következő
jelenléti programot szintén a tavaszi félév elején tervezzük tartani, egy workshop szemlé-
letű előadást a kvantumszámítógépek programozásáról. Az Elméleti Kémia Önképző Kör
szervezési munkáiban a segítséget köszönöm Barcza Bónis PhD hallgatónak, illetve Saly
Eszter és Ecseri Gábor alapszakos hallgatóknak.

A szakterület hallgatói közül sokan a Kar tudománynépszerűsítő és rekrutációs prog-
ramjain hallgatói segítőként részt vettek, az ő toborzásukat, eligazításukat az elmúlt
időszakban is intéztem. Ezúton is köszönöm mindenkinek az áldozatos munkáját! A tan-
év hátralévő részében az efféle programok már kevésbé fogják egymást érni talán, mint
idáig, de jövőre minden bizonnyal újra szükség lesz az aktív segítségre.

Egy örömteli esemény volt decemberben Császár Attila, a Kémiai Intézet oktatójának,
a Hevesy György Kémia Doktori Iskola vezetőjének MTA doktori székfoglalója, amin a
szakterület néhány hallgatójával mi is részt vettünk. Fontosnak tartom, hogy az ilyen
alkalmakról az érdeklődő hallgatók értesüljenek a jövőben is.
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3. MENTORRENDSZER

A szorgalmi időszak második felében és a vizsgaidőszakban is hiánytalanul ellátták fel-
adataikat a szakterület mentorai. Már az őszi szakterületi csoport gyűlésen is beszéltek
általánosságban a mentorképzésről és a mentori tapasztalataikról, motivációjukról a részt-
vevőknek, de már az őszi félév során a kötött és kötetlen programokon igyekeztek a gólyák
érdeklődését felkelteni és fentartani a mentorrendszer iránt.

A mentorkoncepcióról való közös ötletelés során rengeteg észrevétel felmerült, a work-
shopon résztvevő hallgatók véleményét Polónyi Richárd matematika szakterületi koordi-
nátorral igyekeztünk képviselni, mindezek kapcsán több konzultációt is tartottunk Mig
András elnökkel, az ő támogatását és iránymutatásait, a vita konstruktív mederben tar-
tását ezúton is köszönöm! Azt gondolom, hogy a nap végén egy jól kidolgozott mentor-
koncepció került elfogadásra. Bízom benne, hogy a kémia szakterület mentorjelöltjei meg
fogják találni helyüket a rendszerben. Örömömre szolgált, hogy Kovács Andrea mentor-
koordinátor javaslatára a szakterületen kialakult helyzetre tekintettel két mentorfelelős
is kinevezésre kerülhet. Gellény Szabolcs vállalta a kiválasztás előtti, Gergely Kristóf a
kiválasztás utáni feladatok elvégzésését, de mindketten már a képzés elejétől fogva aktív
szerepet fognak vállalni a mentorjelöltek támogatásában.

4. ZÁRÓ GONDOLATOK

Közel 10 hónapja látom el kémia szakterületi koordinátori feladataimat, ezidő alatt úgy
gondolom, sikerült megvalósítanom a pályázatomban tett vállalásaim nagyrészét. A leg-
nagyobb sikerélménnyel az tölt el, hogy kialakítottunk egy munkacsoport szerű működést
a kémia szakterületen, ezáltal a szakterületi csoport, mint fogalom régi-új értelmet nyert.
Régit, mivel a szakterületi koordinátor tisztség kialakulásakor teljesen bevett gyakorlat
volt a "szacskót" elsősorban programszervezésben segítő aktív csapat, de újat is, hiszen ez
az elmúlt években részben a koronavírushelyzet miatt kikopott a gyakorlatból, de most
alulról jövő kezdeményezésként újra meghonosulni látszik nálunk. Elkötelezett vagyok
abban, hogy ez a nyitott szakterületi szemlélet és a munkacsoport szerű működés fenn-
maradjon és jó gyakorlatként szolgáljon utódom számára.

Ez alatt az idő alatt rengeteget tanultam a hallgatói önkormányzatról, a szakterület-
ről, a hallgatók és oktatók közösségéről. A delegáltságok és az érdekképviselet terén
véleményem szerint mostanra rázódtam igazán bele a munkába, ezt a tevékenységet a jö-
vőben is tervezem folytatni. Viszont a hallgatói elérés szempontjából időszerűnek látom a
frissítést, olyan emberre van szükség ennek a munkacsoportnak az élén, aki a szakterület
mentorjelöltjeit, továbbá a szakterület működésébe jobban bevonni tervezett elsősorban
első- és másodéves hallgatóit nálam jobban ismeri, közvetlenebbül eléri.

Időszerűnek látom azért is most a frissítést, mert így a mentorképzés már az új tisztség-
viselővel indulhat el, aki az elejétől fogva ismerni és támogatni fogja a mentorfelelősök,
mentorjelöltek munkáját. Magam is utólag visszanézve adekvátabbnak találtam volna a
tisztséget egy éve ilyenkor átvenni, idén reményeim szerint zökkenőmentesebb lehet így
az átállás, mint tavaly májusban volt.
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A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeim-
nek eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2023. február 15.

Gombás András
Kémia szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2023. 02. 28. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 11. 14. Egyeztetés Lakos Gyulával Erasmus lehetőségekről  

• 2022. 11. 16. ELTE TTK Nyílt Nap 

• 2022. 11. 18.-ig Matematikai Intézeti Tanácsi levélszavazás 

• 2022. 11. 18. Kémia – Matek Szakterületi KocsmaTúra 

• 2022. 11. 22. ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés  

• 2022. 11. 24. Matematikai Intézeti Tanács  

• 2022. 11. 24. ELTE TTK HÖK Választmány 

• 2022. 11. 29. ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 12. 07. Kémia – Matek Szakterületi Workshop a Mentorkoncepcióról 

• 2022. 12. 09. Megbeszélés Gombás András Kémia Szakterületi Koordinátorral  

• 2022. 12. 12. Megbeszélés Mig András ELTE TTK HÖK Elnökkel és Gombás András 

Kémia Szakterületi Koordinátorral 

• 2022. 12. 13. ELTE TTK HÖK Választmány 

• 2022. 12. 14. Mentorbevonó 

• 2022. 12. 16. ELTE TTK HÖK Szervezetfejlesztési megbeszélés  

• 2022. 12. 28.-ig Matematikai Intézeti Tanács levélszavazás 

• 2023. 01. 10. ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023. 01. 12-14. Educatio kiállítás 

• 2023. 01. 19. Matematikai Intézeti Tanács  

• 2023. 01. 20. ELTE TTK HÖK Választmány 

• 2023. 01. 27. Matematikai Intézet Mesterszakos tájékoztató  

• 2023. 01. 27. Matematikai Intézet Nyílt Nap 

• 2023. 02. 01. Matematika Szakterületi Csoport gyűlés 



• 2023. 02. 06. Matematika Múzeumi megbeszélés  

• 2023. 02. 09. ELTE TTK HÖK Választmány 

• 2023. 02. 15. PÍ Nap megbeszélés Csengeri Kamillával és Cserpák Mihály Márkóval  

• 2023. 02. 20. Megbeszélés Holló-Szabó Ákossal 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

 

Intézet 

 Az elmúlt időszakban az Intézeti Tanács üléseken a 2022-2023 I. féléves záróvizsga-

bizottságról, Matematikai Intézet Kiváló Hallgatója díj létrehozásáról, Lovász László „doctor et 

professor, honoris causa” (tiszteletbeli doktor és professzori) címre történő felterjesztéséről, Zempléni 

András általános intézetigazgató-helyettesi pályázatáról, Tóth Árpád egyetemi tanár pályázatáról, 

Csikós Balázs tanszékvezetői pályázatáról,  és az elsőéves hallgatók számára szervezett blokkbemutató 

alkalmakról volt szó. 

 

Szakterület 

 Az elmúlt időszakban a kémia szakterülettel szerveztünk közösen eseményt, ami sajnos nem 

volt népszerű hallgatótársaink körében. 

 A február eleji szakterületi csoport gyűlésen egy szimpátia szavazás keretében Kiss Rékát 

választotta meg mentorfelelősének a matematika szakterület.  

 Ugyanezen Szacs keretén elkezdtünk gondolkodni a tavaszi félévre szervezendő programokon. 

Ilyen a teadélutánok újjászervezése, PÍ naPÍ események. Emellett olyan kurzus lehetőségeken 

gondolkodtunk, amik nagyban segítik a hallgatókat TDK, szakdolgozat írás során (pl.: Szakszövegek 

írása).  

 

Rekrutációs események 

 A legutóbbi rendes küldöttgyűlés óta volt egy kari, egy szakos nyílt nap és egy educatio kiállítás. 

Ahogy a legutóbbi beszámolóban írtam is szerveztünk egy felkészítő eseményt, hogy akik a nyílt 

napokon és education részt vesznek felkészülten tudjanak válaszolni a felmerült kérdésekre. Az 

események során az elmúlt időszakhoz képest többen keresték fel a matematika szakos hallgatókat. 

 

Vizsgaidőszak, tárgyfelvételi időszak 

 A hibrid vizsgaidőszak során nem merült fel probléma, a vizsgák rendben lementek. 

 A tárgyfelvételi időszak során már több problémába ütköztünk. Általánosan elmondható, hogy 

a legtöbb kurzus időpontja a rangsorolásos tárgyfelvételi időszak végén vagy az utolsó napon kerültek 

kiírásra. A 2020-as tantervi hálóban szereplő tárgyak közül az összes évfolyam tárgyaiból is többet az 



Informatikai Kar oktatói tartottak. Az új 2022-es tantervből ezek az órák kikerültek, ezért a felsőbbéves 

Informatikai Karos oktatók által tartott kurzusok nem voltak meghirdetve. Ezeket sikerült megoldani 

más Matematikai Intézeti oktatók által tartott órák létszámbővítésével. Az elsőévesek óráinál 

rendszerint kellett új gyakorlati csoportot, vagy létszámbővítést kérni kötelező óráknál. A 

másodéveseknél a nem teljesített elsőéves tárgyak okoztak problémát, ugyanis a tantervreform miatt 

átalakításra kerültek a tárgyak törzsanyaga és új tárgykódot kaptak, emiatt több tárgynál is még 

folyamatban van a probléma megoldása. 

 

Matematikai Múzeum 

A vizsgaidőszak során változás történt a Matematikai Múzeumban. Több egyeztetés során Herman–

Tóth Erzsébettel és Holló-Szabó Ákossal megállapodtunk, hogy a hallgatók a továbbiakban is 

használhatják események és MASZAT korrepetálások helyszíneként a múzeum termét. 

 

Mentorrendszer 

 Az előző szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszak elején többször is ötleteltünk Gombás 

András Kémia Szakterületi Koordinátorral és szakterületeink hallgatóival a mentorkoncepció kapcsán, 

hogy a szakterületi mentorjelöltek számára minél vonzóbb legyen a képzés. Úgy gondolom a 

Választmány és az egyeztetések során sikerült olyan megoldásokat találnunk a résztvevőkkel, amik 

vonzóbbá tehetik a mentorképzést.  

 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2023. 02. 22. 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:matekszk@ttkhok.elte.hu
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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2022.11.08.-2023.02.28. 

 

Időrendi bontás 
• 2022.11.17. – Tanáris Társasjátékozás 

• 2022.11.18. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése (nem 

tudtam részt venni) 

• 2022.11.20. – Pedagógusképzés Egyeztető Testülete 

• 2022.11.22. – Tisztségviselői Ülés 

• 2022.11.24. – Választmány  

• 2022.12.09. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.12.13. – Tanárképzési szakterület megbeszélése a mentorkoncepcióról 

• 2022.12.13. – Választmány 

• 2022.12.14. – Mentorbevonó 

• 2023.01.10. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023.01.12-14. – Educatio kiállítás 

• 2023.01.19. – Tanárképzési Szakterületi Csoportülés 

• 2023.01.20. – Választmány 

• 2023.01.27-2023.02.14. – Tanáris Valentin-nap 

• 2023.02.10. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése (Nem 

tudtam részt venni) 

 

PPT és PET ülései: 

A felsorolt ülések közül nem tudtam mindegyiken részt venni a tanítási gyakorlatom, 

illetve vizsgázás miatt, de helyettesről mindig gondoskodtam és tájékozódtam az 

elhangzottakról. Ezutón is köszönöm Lőrincz Péternek és Kurucz Tamásnak a segítségét 

ebben. 

Események: 

Még novemberben került sor tanáris társasjátékozásra, ami ismét nagy sikert aratott, ezért 

erre biztosan lehet számítani a közeljövőben. Emellett január-februárban Tanáris Valentin-

napot tartottunk, ahol virtuális képeslapot küldhettek egymásnak a hallgatók. Ezúton is 

köszönöm ennek levezénylését Kovács Andreának. 

A vizsgaidőszak kezdete miatt az utóbbi két hónapban nem volt sok eseményünk, de a 

szemeszternyitó SzaCs már tervben van és ott szeretném majd a terveket összegezni a félévre. 
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Szolnoki Fanni Szakterületi koordinátorral is már régóta szeretnénk közös eseményt tartani, 

amit szintén szeretnék megvalósítani az elkövetkező időszakban. 

Mentorképzés: 

Részt vettem az első mentorbevonón, ami nagyon jól sikerült és Kovács Andreával 

egyeztetve tudom, hogy szépen gyülekeznek a tanáris jelentkezők. Sok új érdeklődő van, ami 

bizakodásra adhat okot, de emellett szerencsére ,,újrázó” jelöltjeink is vannak. 

A Mentorfelelős bemutatkozó SzaCs szintén jól sikerült, mind Kovács Andrea 

mentorkoordinátor, mind a Tanárképzési szakterület támogatását fejezte ki Magassy Ádám 

felé. 

Sikeresen elküldtem a Mentorkisokoshoz a Tanárképzési Szakterület frissített fejezetét. 

Úgy gondolom az elkövetkező hónap egyik legfontosabb feladata a mentorrendszer 

működésében/működtetésében fog jelentkezni, amit már nagyon várok és készülök rá. 

Egyéb: 

A vizsgaidőszakban szerencsére kevés probléma merült fel, amiket végül sikeresen 

megoldottunk. Az elsőévesek gyakorlatairól érkeztek hozzám panaszok, amikről 

részletesebben a szemeszternyitó SzaCs ülésen tervezünk beszélni. Emellett voltak tárgyak, 

amelyeket nem hirdettek meg a megfelelő tárgykóddal, de ezeket is sikerült megbeszélni. 

Nagy örömömre, volt jelentkező az utódképzésre, amit így már el is tudtunk kezdeni és a 

tervek szerint halad előre. 

 

A vizsgaidőszak számomra ebben a félévben különösen megterhelőnek bizonyult, ezért 

szeretném itt is megköszönni a sok türelmet, amit kaptam és a helyettesítéseket, ha nem 

tudtam ott lenni valahol.  

A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem, fogadóóráimat a szokott rendben megtartottam.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármilyen kérdés felmerül benned a 

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran! 

 

Etyek, 2023.02.25.                       

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 



ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója 

(2022. 11. 08. – 2023. 02. 28.) 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 11. 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023. 01. 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023. 02. 22. Egyeztetés Hegedűs Dáviddal és Kóczán Gergellyel 

• 2023. 02. 24. EB ülés 

 

Kifejtés: 

Talán kifejezhetném úgy magamat, hogy az elmúlt időszak nem volt mozgalmas látszólag, 

azonban ez korántsem igaz. Egyrészről a rutinszerű, rendszeresen felmerülő feladataimat 

elláttam, mégpedig:  

1. küldöttgyűléseken részt veszek és a bizottság többi tagjával ellátjuk az adminisztratív 

jellegű és az ellenőrző feladatokat (mandátumellenőrzés, az ülés összehívása 

szabályosságának megállapítása, a felmerülő problémákra választalálás a 

szabályzataink alapján); 

2. folyamatosan nyomon követem, hogy milyen megkeresések érkeznek hozzánk, milyen 

személyi változások történnek a HÖK-ben (az utóbbi időben, ahogy ti is láthattátok, 

elég sok), mely feladatoknak és eseményeknek nézünk elébe bizottsági szinten; 

3. mindezekről tájékoztatom minden esetben a bizottság többi tagját, illetve ezzel együtt 

irányítom is a munkát, például a feladatok kiosztását végzem, számon kérem az 

elkészültüket, és természetesen én is részt vállalok a megoldásukban, ha úgy érzem, 

hogy az adminisztratív tevékenységek közül egyszerre sok hárul a fiúkra; 

4. a legfőbb feladatom (idő tekintetében), hogy egyeztetek a többi tisztségviselővel, tehát 

amennyiben megkeresnek minket ad hoc jellegű problémával, akkor én kommunikálok 

velük és tanácsot adok, hogy mi lehet a megoldás a problémára, illetve válaszolok a 

felmerülő kérdésekre, bár az elmúlt időszakban Hegedűs Dávid például egyeztetett 

Józsa Kornéllal, melyről kaptam tájékoztatást. 

Másrészről ami szerintem nagyon jól működött a bizottságban az utóbbi időben, az a 

kommunikáció volt: mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, sokat pörgött a chatünk a munkával 

kapcsolatban, és egymás kérdéseire hamar válaszoltunk, valaki mindig rendelkezésre állt 

hármunk közül. Illetve külön köszönöm azt Dávidnak és Gergelynek, hogy zokszó nélkül 

elvállalták a hirtelen jött feladatokat, melyeket hatékonyan és gyorsan elvégeztek, illetve azt is, 

hogy mindig bevállalják a Választmányok ellenőrzését, igyekszem, hogy egyszer végre én is 

eljuthassak oda. 

Götz Ádámmal egyeztettem sokat az utóbbi időben a szavazórendszerünkről, az eredményét a 

legutóbbi Küldöttgyűlésen láthattátok, a segítségével teljesen szabályos szavazásokat tudunk 

lefolytatni, a régi hiányosságok pótlásra kerültek. Még fogok egyeztetni vele a jelenlegi 

Küldöttgyűlés előtt, hogy megbizonyosodjam, hogy minden rendben van-e azóta is. Kicsit talán 



bonyolultnak és hosszabbnak tűnnek a szavazások a régi onlinehoz képest, ezen még 

megpróbálunk változtatni, mivel az IIG tudomásom szerint azóta is váratja Ádámot a válasszal, 

pedig lehet, hogy kiderülne, hogy a régi szavazófelületet is át lehetne alakítani szabályos 

működésűre. Nagyon köszönöm Ádámnak a sok belefektetett energiát. 

Fritz Petrával egyeztettem még a delegálások kapcsán, mivel frissíteni kellett a listánkat ezzel 

kapcsolatban a lemondások miatt, a friss listát elküldtem neki. 

A pénteki EB ülésünkön Szolnoki Fanni, Polónyi Richárd, Józsa Kornél és Balga Gábor is részt 

vett tanácskozási joggal. Első napirendi pontunk alapján tájékoztattuk Józsa Kornélt, a 

Választási Bizottság elnökét arról, hogy probléma merülhet fel a választások szabályosságával 

kapcsolatban, mivel az idén újonnan indult természettudomány-környezettan osztatlan 

tanárszak (Z-szak) nincs besorolva Alapszabály szerint szakterületbe, illetve a rövidciklusú 

tanárszakos mesterképzések sem voltak. A kérdés triviális, hiszen tanárszak lévén a 

Tanárképzési szakterülethez tartoznak, azonban a jelenlévő szacskók is megerősítettek ebben. 

A Választási Bizottság foglalkozik a továbbiakban a kérdéssel, Alapszabály-módosító 

javaslatot fognak benyújtani a Küldöttgyűlésre. A második napirendi pont a jegyzőkönyvek 

helyzete volt. Hegedűs Dávid jelezte, hogy problémás, hogy az alakuló Küldöttgyűlés óta 

nincsenek feltöltve a jegyzőkönyvek, ez nem szabályos, mivel 2 hét a feltöltési határidő az adott 

ülés után az Alapszabály szerint. Az EB felszólított engem (mint volt jegyzőkönyvvezetőt) és 

Balga Gábort (mint jelenlegi jegyzőkönyvvezetőt – elnöki megbízottként), hogy sürgősen 

pótóljuk az elmaradást. Ezúton elnézést szeretnék kérni a rendkívül problémás és kínos eset 

miatt, nem mentegetőznék, hibáztam ezzel kapcsolatban. Elkezdtem bepótolni az 

elmaradásaimat, így a részemről 3 elmaradt küldöttgyűlési és az 1 elmaradt választmányi 

jegyzőkönyv közül már csak a Záró Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét kell befejeznem. Amint az is 

megvan, iktatásra kerülnek és feltöltöm őket a honlapra, illetve ekkor már Balga Gábor felé is 

tudom továbbítani az utolsó határozatszámot mint jegyzőkönyvvezetői örökségemet. A 

harmadik napirendi pontban (Egyebek) Hegedűs Dávid jelezte, hogy az archivált 

mapparendszerünket elkezdte rendbe tenni (amit rendszeresen használunk, már rendbe van 

téve, szintén főképp általa), bár ez hosszú folyamat lesz. 

Ha kérdésetek vagy problémátok van, keressetek az alábbi elérhetőségemen! 

Kelt: Budapest, 2023. 02. 25. 

Nagy Fruzsina Réka 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

eb@ttkhok.elte.hu 

06/70 779-8989 
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ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.11.08.-2023.02.25. 

 

Időrendi bontás:   

• 2022.11.29. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023.01.10. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023.02.09. – Választmány 

• 2023.02.24. – ellenőrző bizottsági ülés 

 

Részletes beszámoló: 

A fent megjelölt időpontokon kívül egyeztettem még Nagy Fruzsinával, az 

Ellenőrző Bizottság elnökével, Hegedűs Dáviddal, ellenőrző bizottsági taggal, 

Mig Andrással, az ELTE TTK HÖK elnökével, Fritz Petrával, az ELTE TTK 

HÖK elnökhelyettesével és Juharos Eszterrel, volt ellenőrző bizottsági elnökkel 

Előző beszámolóm óta részt vettem két rendkívüli Küldöttgyűlésen és a 

februárban megtartott Választmányon, ahol elvégeztem az Ellenőrző 

Bizottsághoz tartozó feladatokat. Az EB ülésén pedig a jegyzőkönyvet vezettem. 

A szorgalmi időszak végéig az Ellenőrző Bizottság elnökével közösen 

megtartottuk fogadóóráinkat is, melyre a tavaszi félévben is várjuk a hallgatói 

megkereséseket. 

Az előbbiekben említett eseményeken túl folyamatosan nyomon követem az 

Ellenőrző Bizottság levelezőlistáját és frissítem a digitális és nyomtatott 

dokumentumokat egyaránt. 

Előző beszámolómban említettem, hogy zajlik az online szavazó felület 

létrehozása, ami mostanra sikeresen elkészült. Itt szeretném megköszönni Götz 

Ádám, informatikusnak a munkáját és segítőkész hozzáállását. 



Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van, keress 

bizalommal! 

Sopron, 2023.02.25. 

Kóczán Gergely 

Ellenőrző bizottsági tag 

eb@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK
Ellenőrző bizottsági tag beszámolója

(2022.11.08-2023.02.28)

Időrendi bontás:
● 2022.11.22. Tisztségviselői ülés
● 2022.11.24. Választmány
● 2022.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2022.12.13. Választmány
● 2022.12.16. Szervezetfejlesztési megbeszélés
● 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2023.01.20. Választmány
● 2023.02.22. Egyeztetés Nagy Fruzsinával és Kóczán Gergellyel
● 2023.02.24. EB ülés

Küldöttgyűlések, választmányok:
Az elmúlt időszak küldöttgyűlésein és választmányain egy kivétellel részt vettem, feladataim
elláttam. Ezzel kapcsolatban talán az egyetlen különleges esemény az új online
szavazórendszer megértése volt, hogy képesek legyünk megállapítani a szavazások
eredményét. Talán az egész bizottság nevében mondhatom, köszönjük Götz Ádám
informatikus úrnak azt a sok segítséget és türelmet amit nyújtott nekünk ebben.

Szervezetfejlesztési megbeszélés:
Itt leginkább egy téma volt ami a bizottságot érintette, mégpedig a fogadóórák tartása, mivel
alapszabályban nem meghatározott, hogy hogyan, mennyi ideig tartó fogadóórákat kell
tartani a tisztségviselőknek, így felmerült az esetleges változtatásra való igény. Több ötlet is
felmerült, de végül nem történt változtatás, így az idei félévben is hetente, két órás
időintervallummal kezdjük a fogadóórák tartását.

Ellenőrző bizottsági feladatok az elmúlt időszakban:
Természetesen az elmúlt időszakban is jegyeztük a Küldöttgyűléseken és Választmányokon
a jelenlétet, a személyi változásokról folyamatosan küldjük az értesítőket a levlistára.
Nyomon követjük és folyamatosan frissítjük a delegáltak listáját. És válaszolunk a nekünk
feltett szabályzatokkal és értelmezésekkel kapcsolatos kérdésekre.

Egyeztetés Nagy Fruzsinával és Kóczán Gergellyel:
A folyamatos online kapcsolattartás mellett, tartottunk egy másfél órás megbeszélést az EB
többi tagjával, ahol átbeszéltük az elkövetkező időszak teendőit.



Ellenőrző Bizottsági ülés:
A legutóbbi EB ülést két fontosabb dolog miatt hívtuk össze. Az első, hogy az újonnan
indított szakok esetében, mint pl a természettudomány-környezettan tanárszak, a Hallgatói
Önkormányzat alapszabálya nem rendelkezik szakterületi besorolásról, így hogy az ezen a
szakon tanuló hallgatók szavazni és esetlegesen indulni tudjanak a választáson, szükséges
a szakterületi besorolásuk. Ezzel kapcsolatban az ülésen meghallgattuk a Szacskók
véleményét, és észrevételeinket megküldük mind szóban, mind írásban a Választási
Bizottságnak.
A másik dolog a jegyzőkönyvek feltöltésének elmaradásai. Tudniillik az ebben a ciklusban
tartott küldöttgyűlések és választmányok jegyzőkönyvei közül még egy sem lett feltöltve a
honlapra, ezzel kapcsolatban meghallgattuk Nagy Fruzsinát, aki még az alakuló
Küldöttgyűlés jegyzőkönyvet írta, és Balga-Kollár Gábort, aki azóta vezeti a
jegyzőkönyveket. Az ülésen mindketten biztosítottak minket róla, hogy ezen elmaradások
rövidesen pótolva lesznek.

Lezárás:
Elkezdődik az új félév, így kérünk minden tisztségviselőt, jelölje ki mikor fogja tartani a
fogadóóráját és írja fel a ttkhok.elte.hu oldalra a megfelelő helyre.
Köszönjük.

Hegedűs Dávid
Hódmezővásárhely

2023.02.25



Beszámoló
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

2023. 01. 10. - 2023. 02. 28.



Időbeli bontás
• 2023. 01. 28. 5vös 5km megbeszélés

• 2023. 02. 10-12. ICE

ICE
Idén is megrendezésre került az ICE Királyréten, február 10-12. között. Az esemény sikere-

sen lezajlott, köszönjük a szervezésben való részvételt minden önkéntesnek.

5vös 5km
Az 5vös 5km futóverseny szervezése elkezdődöt, az első megbeszélést 2023. 01. 28-án

tartottuk. A verseny időpontja a tervek szerint május 9., a követekző időszakban az előkészítő
szervezés fog folytatódni.

Egyebek
A mentorkisokos alapítványi részét leadtam Mentorkoordinátor kisasszonynak, késve, ezért

elnézését kérem.

Idén 04. 29. - 05. 01. között szervezünk újból külföldi utazást, ezúttal Krakkóba, várunk
mindenkit szeretettel. Az esemény részvételi díja március 10-ig 30 000 Ft, utána 33 000 Ft,
aki szeretne részt venni, jelentkezzen minél hamarabb, a busz véges kapacitása okán a helyek
száma is véges.

Közeleg az adóbevallás határideje és ezzel együtt annak 1%-ról való rendelkezés is, bíztatok
mindenkit, hogy ha értékesnek tartja az Alapítvány működését, ajánlja és bíztassa ismerőseit,
hogy ajánlják fel azt működésünk támogatására.

Ahogy mindig, továbbra is tárt karokkal várjuk önkéntesek jelentkezését programjaink, te-
vékenységeink megvalósításához, illetve továbbra is várjuk ötleteiteket amik megvalósításában
szeretnétek közreműködésünket. Bármi kérésetek merül fel, keressetek bátran!

Budapest, 2023. február 25.

Jeges Viktor Péter Hambuch Mátyás
kuratóriumi elnök kuratóriumi titkár

70/866-6928 20/289-9738
elnok@alapitvany.elte.hu titkar@alapitvany.elte.hu
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Bevezetés

Az elmúlt hónapok igen eseménydúsan teltek. A mindennapi működés fenntartá-
sa mellett kidolgoztunk az ellenőrző bizottsággal közösen egy szavazórendszert, a
korábbi oldal működésképtelenségét áthidalandó megoldásként. Emellett elkezd-
tem az utódaim számára a tudásbázis kialakítását az informatikusi feladatkörrel
kapcsolatban.

Események, nem időrendi sorrendben

1. Aktualizáltam a http://ttkhok.elte.hu oldal tartalmát, Mig András kéré-
sére megosztottam a pályázható tisztségeket és eltávolítottam a már nem
aktuális kiírásokat.

2. Feltöltöttem a tavaszi félév eddig megjelent ösztöndíjainak kiírását az
http://osztondij.elte.hu/ weboldalra.

3. Segítettem az átadás-átvételek informatikai vonatkozásaiban a tisztségvi-
selőknek.

4. Segítettem a Tisztségviselők számára a http://ttkhok.elte.hu oldal hasz-
nálata közben felmerült problémák megoldásában.

5. Az Északi Hallgatói Iroda számítógépein létrehoztam vendég profilokat.

6. Lebonyolítottam a szavazásokat a következő eseményeken

a) November 29-ei Küldöttgyűlés

b) Január 10-ei Rendkívüli Küldöttgyűlés

c) Január 20-ai Választmány

d) Február 9-ei Választmány

7. Gombás András kérésére kiírtam a 2022. évi Kémiai Intézet Kiváló Okta-
tója Díj jelöltállító felületét.

8. Moderáltam a képviselői és tisztségviselői levelezési listákra érkező levele-
ket.

9. Frissítettem a képviselői és tisztségviselői levelezési listákat.

10. Válaszoltam hallgatói megkeresésekre

Götz Ádám
informatikus@ttkhok.elte.hu

Budapest
2023. február 25.
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PÁLYÁZAT
Tanulmányi referens tisztségre

1. BEMUTATKOZÁS

Gombás András vagyok, harmadéves kémia alapszakos hallgató. 2000. november 15-én
születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Karinthy Frigyes Gim-
náziumban végeztem, angol két tanítási nyelvű osztályban emelt matematika tagozaton.
2020 tavaszán érettségiztem, mely után az egyetemi képzést a 2020/21-es tanévben kezd-
tem meg.

A 2021/22-es tanévben a kémia szakterület mentora, küldöttgyűlési képviselője, a men-
torok kiválasztásáig a mentorképzés kémiás mentorfelelőse voltam. A TTK HÖK idei ön-
kormányzati ciklusának alakuló küldöttgyűlésétől kémia szakterületi koordinátor voltam,
delegált vagyok a kari Tanulmányi és Oktatási Bizottságban, a TTK HÖK Választmá-
nyában és a Kémiai Intézeti Tanácsban.

A kémia tudománya mellett szívügyem az oktatás, a pedagógia is. Az egyetemen a hall-
gatói önkormányzat mellett a Tanítsunk Magyarországért! projektben is részt veszek.
A 2021/22-es tanévtől kezdve a ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában mentorálok
diákokat, a múlt tavaszi félévben voltam az ELTE mentornagykövete. Egyetemi tanul-
mányaim mellett több mint egy éve óraadó kémiatanárként dolgozom.

Jelenleg a szakdolgozatom előkészítő munkáinál járok tanulmányaimban, terveim szerint
idén tavasszal elvégzem a kémia alapképzést és ősztől a vegyész mesterképzésen folytatom
az egyetemet. A Kémiai Intézet Elméleti Kémia Laboratóriumában a kvantumkémián
belül perturbációszámítással, praktikus Hamilton-operátor particionálással foglalkozom
jelenleg.

2. MOTIVÁCIÓ ÉS TAPASZTALATOK

Az egyetemen a hallgatói önkormányzatban végzett érdekképviseleti, szervezői és mentori
munka tanulmányaim kezdete óta fontos számomra. Erre egyrészt motivált az a tapasz-
talat, amivel az általános iskola, a gimnázium és a Gyermekvasút közösségei elláttak.
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Másrészt a személyes elhivatottság mellett itt az egyetemen, az új közösségben is megta-
láltam a helyem és a közeg, amiben mozgok szintén motivációval lát el.

A mentori és később a szakterületi koordinátori munkám alatt is különös figyelmet fordí-
tottam a szabályzatok pontos és naprakész ismeretére, a bizottsági munkákra, intézetünk
vezetőségével való gördülékeny kommunikációra és hatékony érdekképviseletre. A tanul-
mányi ügyekről való tájékoztatásra is igyekeztem mindig hangsúlyt fektetni. Mentor
koromban a félév eleji közös tárgyfelvétel során ismertettem a gólyákkal a legfontosabb
tanulmányi szabályokat, amikre érdemes már a képzés elejétől figyelni. Szakterületi koor-
dinátorként pedig a Szakterületi Csoport Gyűlésére hívtam meg Sarus Balázs tanulmányi
referenst, hogy a szakterület hallgatói megismerhessék munkáját, elsőkézből kapjanak hi-
teles információkat az őket a vizsgaidőszak (sokak életében az első ilyen) előtt és tudják,
hova fordulhatnak segítségért, jogorvoslatért.

A mentorkisokosban szereplő kiemelten fontos tanulmányi ismereteket tehát már mentor-
ként elsajátíottam, és alkalmaztam, mentorfelelősként frissítettem tudásomat és a men-
torjelölteinknek a tesztre való készülésben segítettem, majd szakterületi koordinátorként,
lassan végző hallgatóként a mentorkisokoson messze túlmenő ismereteket is szereztem.
Azt azonban korántsem állítom, hogy tudásom, tapasztalatom megközelíti Sarus Balázs
korábbi tanulmányi referensét, megválasztásom esetén igyekszem minden tőlem telhe-
tőt megtenni, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, a hallgatók felé és a bizottságokban
nyújtott munka színvonalában ne történjen visszaesés. Azt gondolom, hogy eddigi tapasz-
talataim és rátermettségem jó alapot kínálnak ehhez, de szükségem lesz még felkészítésre,
az önkormányzat jelenlegi és korábbi tisztségviselőinek támogatására.

3. TERVEK ÉS ELKÉPZELÉSEK

Terveim között szerepel, hogy megválasztásom esetén mielőbb részletekbe menően kon-
zultálnék a jelenlegi és korábbi szakterületi koordinátorokkal, a TTK HÖK és az EHÖK
illetékes tisztségviselőivel, megbízottaival.

Megválasztásom előtt a következő küldöttgyűlésig azt gondolom, kimerítően el leszek
látva teendőkkel a félévkezdéssel kapcsolatos általános tanulmányi ügyekkel, a TTK
HÖK Vezetőképző eseménye, a TTK HÖK Mentorképzésének tanulmányi előadás ré-
szének tervezési és lebonyolítási feladataival. Ezutóbbiak tervezésével a küldöttgyűlés
napjáig igyekszem nagyrészt végezni, minden kérdést, megjegyzést, iránymutatást szíve-
sen várok és előre is köszönök ezekkel kapcsolatban a pályázatom tárgyalása során vagy
megválasztásom esetén azután.

Hosszútávú tervekbe ezen a ponton még nem bocsátkoznék, mivel ez a tisztség inkább
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állandó precíz, operatív működtetést igényel szerintem, mintsem nagyszabású víziókat, de
megválasztásom esetén igyekszem az első beszámolómban a lehetőségekhez képest konkrét
célokat, terveket kitűzni a hallgatói igények, és a tisztségviselői munka alapján. Ezeset-
ben igyekszem olyan célokat is kitűzni majd, melyek még jelen önkormányzati ciklusban
megvalósíthatóak és tisztségviselői munkámon számonkérhetőek.

4. ZÁRÓ GONDOLATOK

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hasznos tanácsokkal látott el a felkészülés so-
rán! Köszönöm Sarus Balázs korábbi tanulmányi referensnek, hogy megválaszolta a tiszt-
séggel kapcsolatos kérdéseimet és hasznos tanácsokkal látott el esetleges megválasztásom
esetére. A motiválásért külön köszönetet szeretnék mondani Mig András elnöknek, Fritz
Petra elnökhelyettesnek, Szaló-Pál Kinga korábbi szakterületi koordinátornak és a kémia
szakterületi csoport minden aktív tagjának, közülük kiemelten Budai Eszternek, Saly Esz-
ternek, Barcza Bónisnak, Deák Tamásnak, Gellény Szabolcsnak és Gergely Kristófnak,
az ő aktív munkájuk és támogatásuk nélkül nem tudtam volna élni ezzel a lehetőséggel.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran!

Budapest, 2023. február 21.

Gombás András
gombasandras@student.elte.hu
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Bemutatkozás: 
Sziasztok! Deák Tamás vagyok, másodéves kémia BSc szakos hallgató. Tanulmányaimat 2021 

őszén kezdtem az ELTE TTK falai között. Az elmúlt ciklusban, mentorként vettem ki a 

szerepem a közös munkából, mely legalább annyi hasznos tapasztalattal, mint jó élménnyel járt. 

Ezen kívül képviseltem a Természettudományi Kart különféle eseményeken, úgy mint 

Educatio, ELTEfeszt, Lágymányosi Eötvös Napok, valamint Az Egyetemisták és Főiskolások 

Országos Turisztikai Találkozója.  

Motiváció: 
Visszatekintve, már gólyaként is igen lelkes voltam, melynek elsősorban a befogadó közösség 

és a mentorrendszer adott táptalajt. Látva, hogy mind a szakterületen, mind szélesebb körben 

az egész Természettudományi Karon egyfajta alulról jövő hallgatói értékteremtés zajlik - 

melynek három fő eleme a TTK Hallgatói Önkormányzat, a mentorrendszer, illetve a 

különböző tisztségeket betöltő hallgatók - úgy döntöttem, hogy ebben a tevékenységben aktívan 

szerepet szeretnék vállalni. 

Tudom, hogy egy szakterületi koordinátor tisztség betöltése kihívásokkal és rengeteg munkával 

járó feladat, de úgy gondolom, hogy jó kommunikációs és problémamegoldó képességeim, 

illetve elődöm, Gombás András felkészítésével a tőlem telhető legjobb módon fogom betölteni 

ezt a posztot. Abban a szerencsésnek mondható helyzetben vagyok, hogy mind a 

kollégiumokkal, a különféle ösztöndíjakkal, a Tudományos Diákköri tevékenységgel  és az 

ERASMUS+ mobilitással kapcsolatban is van személyes tapasztalatom, így egy olyan átfogó 

képem van az egyetemről, melyet szeretnék a szakterületem javára fordítani.  

Tervek: 

Programok és Szacs: 

Szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból is, hogy esetleges megválasztásom 

után egy igen együttműködő, aktív szakterületért fogok felelni. Mostanra a kémia szakos 

programok témája és időpontja az évek során nagyrészt teljesen kialakult, így úgy gondolom 

azokkal nincs különösebb munka, a megszervezésükön kívül. Külön kiemelném viszont az 

eddig kétszer megrendezett tanár-diák futballmérkőzést, melynek mindkét alkalommal sikere 

volt. Ezt a programot mindenképp hagyománnyá szeretném tenni a szakterületen, hiszen nem 

csak egy élvezetes közös program volt, hanem intézményen kívüli, kötetlenebb platformot 

nyitott arra, hogy az oktatók és a diákok kommunikáljanak egymással (legfőbb téma általában 

a Tudományos Diákköri tevékenység volt). 

Továbbá támogatom a különböző szakterületeken átnyúló közös programokat, hiszen úgy, 

ahogy a különböző tudományterületeket sem lehet teljesen elválasztani egymástól, úgy a 

különböző szaktereket sem. Tavalyi félévben voltak erre különféle kezdeményezések, többek 

között a biokém- és fizkém kocsmatúra, illetve a gólyatábori narancs és zöld csapat őszi 

sörpong visszavágója.  

A Szakterületi Csoport rendszeresen összehívott gyűléseit mindenképpen szeretném fenntartani 

és minél több olyan hallgatót bevonni ebbe, akik alapvetően sem mentorként, sem 

tisztségviselőként nem tevékenykednek. Célom, hogy most és az elkövetkezendő félévekben 
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olyan öntevékeny, integratív csapat működjön, ahol a hallgatók saját ötleteikkel és 

tapasztalataikkal gyarapítják a szakterületüket.  

A tavalyi félévben megtartott gyűléseken, több alkalommal megjelentek a TTK HÖK 

különböző tisztségviselői, bemutatták munkájukat, hasznos tanáccsal látták el a jelenlevőket és 

beszéltek jövőbeli terveikről. Ezt egy igen hasznos kezdeményezésnek tartom és mindenképpen 

helyet szeretnék neki adni az elkövetkezendőkben is. Véleményem szerint ez nagymértékben 

elősegíti azt, hogy a hallgatók ténylegesen képviseltetve érezzék magukat a Hallgatói 

Önkormányzat által és valóban megteremti a sokat emlegetett „a HÖK ti vagytok” alapját.  

A kémia szak népszerűsítése, közösségi felületek: 

Sajnos igen sokszor találkoztam azzal a problémával, hogy a természettudományos pályára 

felvételiző középiskolások kevéssé tudják azt, hogy az ELTE TTK repertoárjában is szerepel a 

vegyészképzés. Általánosságban a BME VBK, illetve a Debreceni Egyetem él ezzel 

kapcsolatban a köztudatban. Korábban voltak erről egyeztetéseink mind Gombás Andrással, 

mind mentortársaimmal. Olyan alternatívát látok megoldásként, hogy a szakterületen aktív 

hallgatókat bevonva, akár a volt középiskoláikban, akár partneriskolákban,  egyfajta 

népszerűsítő előadás keretében beszélnének erről a képzésről. Ehhez, akár lehetne egy 

egységesített prezentáció, illetve nagy vonalakban az előadás menete meg lenne szabva, 

ugyanakkor helyet adna a hallgató személyes véleményének és tapasztalatainak. Persze a 

jelentkezők fáradozásait, csak úgy, mint minden hasonló esetben, közéleti ösztöndíjjal 

jutalmaznánk.  

A közösségi felületeink véleményem szerint jól működnek, mind az Instagram-on, mind 

TikTok-on zajlik viszonylag rendszeres tartalomgyártás, melynek célja a figyelemfelkeltés és 

tájékoztatás.  

A különböző rekrutációs rendezvények szempontjából sikeres évet zárhatunk. Megfigyeléseim 

szerint a korábbiakhoz képest megugrott érdeklődés mutatkozott. Remélem, hogy ez a 

későbbiekben nyilvánosságra kerülő felvételi számokban is tükröződik majd. Persze a 

módszereken mindig lehet javítani és soha nem lehet elkezdeni elég korán a készülést a 

következő szezonra. Szorgalmazom, hogy egy-egy ilyen felvételi időszak előtti Szacs egyik fő 

pontja az ezen rendezvényekre való felkészülés legyen.  

Tanulmányi és tudományos ügyek, KéKó: 

Az előző félévben sikeresen elindult az első önszerveződött tanulókör, mely az elméleti kémia 

iránt érdeklődőket fogta össze. Szeretném, ha a félév során további önképzőkörök is 

elkezdenének működni, hogy a más kémiai tudományterületek iránt érdeklődőket is 

bevonzhassuk.  

Bár az ELTE TTK legfőképpen kutató egyetemként definiálható, évente jelentős számú kémia, 

illetve vegyész  képzésen végzett szakember a vegyipari szférában kezd el dolgozni. Úgy 

gondolom, hogy ezeknek a hallgatóknak már az egyetemi éveik alatt több alternatívát kellene 

nyújtani ahhoz, hogy jobban megismerjék ezt a fajta munkát. A mostani rendszerben erre 

leginkább a szakmai gyakorlat nyújt lehetőséget, de szerintem ezen kívül is lehet és szükséges 

teremteni más alkalmakat ilyen céllal. Legjobb megoldásként azt látom, hogy a Kémiai Intézet 

vezetésével együttműködve, különböző hazai és külföldi élvonalba tartozó vegyipari cégeket 

lehetne megkeresni, akár gyárlátogatások, akár előadások céljából. Természetesen mindenképp 
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tartanánk egy előzetes igényfelmérést, illetve megkeresnénk azokat az időpontokat, melyek a 

többség számára alkalmasak.  

Tapasztalataim szerint a KéKó által nyújtott szolgáltatást általánosságban a gólyák veszik 

igénybe. Szeretném buzdítani felsőbb éves hallgatótársaim, hogy bátran forduljanak 

segítséghez, ha gondjuk akadna valamely tárggyal. Mindenképpen hangsúlyozni és a köztudat 

tárgyává kell tenni azt, hogy ez a szolgáltatás bármikor igénybevehető. Abban biztos vagyok, 

hogy szükséges a felsőbb évfolyamokon levők között is a korrepetálás, bizonyos tárgyakon akár 

2. – 4. félévben is magasabb bukási arány jellemző, amin enyhítene az, ha több hallgató kérne 

segítséget a szervezettől.  

Összegzés: 
Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt másfél évben segítséget nyújtottak hogy megtaláljam 

a helyem ezen az egyetemen. Szeretném, hogy mindenki aki úgy dönt hozzánk felvételizik, 

hasonló segítő kezekre találjon mint én és ennek érdekében mindent meg fogok tenni. Külön 

köszönöm Gombás Andrásnak az eddigi és a jövőbeli támogatást, illetve volt mentoraimnak és 

mentortársaimnak a sok munkát, akik miatt tart ott ez a szakterület, ahol ma tart.  

Köszönöm neked is, hogy elolvastad a pályázatom! Ha lenne bármi kérdésed, vagy 

megjegyzésed a munkámmal kapcsolatban, vagy úgy érzed segítség kell, keres bátran! 

 

Deák Tamás 

dthamas2002@student.elte.hu 

+36 30 282 0120 

mailto:dthamas2002@student.elte.hu


Pályázat Földrajz-, és 

Földtudományi szakterületi 

koordinátor tisztségre 

Laurán Borbála 

„Ritkán bírunk eleget tenni magunknak; annál vigasztalóbb, 

ha másoknak eleget tehetünk.” 

Goethe 
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Bemutatkozás 

Laurán Borbála vagyok, másodéves földtudományi alapszakos hallgató térképészet 

specializáción. 2002.03.27-én születtem, Ráckeresztúron nőttem fel három testvéremmel és a 

szüleimmel. Waldorf iskolába jártam elsőtől egészen az érettségiig, mindvégig egy nagyon 

támogató környezetben, ahol fontos volt a közösségi élet. A tanulmányaim mellett 

néptáncoltam az elmúlt 10 évben és az utóbbi 5 évben elkezdtem rendszeresen barlangászni, 

sokat túrázok, és egy nomád gyerek táborban szakmai programot vezetek. 

2021 szeptemberében kezdtem a tanulmányaimat az ELTE TTK-n. Rögtön az első gólya-

mentor találkozón megtetszett a közeg, a mentorok munkája, így már szeptemberben tudtam, 

hogy én is mentor szeretnék lenni a következő ciklusban. 

Motiváció 

A mentorságot nagyon élveztem, de úgy érzem van még dolgom a Földrajz-, és 

Földtudományi szakterület életében. Mivel mindig is szerettem kivenni a részem a 

közösségépítésből, és örömömet lelem mások segítésében, úgy érzem ez lenne a megfelelő 

feladat számomra. Szeretném megadni azt az elfogadó és támogató közeget, amibe én is 

megérkeztem, mind a gólyáknak, mind a felsőbb éveseknek. 

Már az elmúlt félévben is aktívan részt vettem az FF-es programok szervezésében és 

lebonyolításában. 

Célok és elképzelések 

☼ SzaCs 
A SzaCsok rendszeressége az egyik legfontosabb ahhoz, hogy a szakterület közösségi és 

szakmai élete jól működjön. Havonta tartanám az összejöveteleket egyéb programokkal 

összekötve, mint például kirándulás, társasjáték est, teadélután, így valószínűleg többen 

jelennek meg és jobban tudnék tájékozódni a szakterület életéről. Az időpontokat minden 

félév elején nagyjából eltervezném az órarendek és a félév menetének függvényében, hogy 

lehessen tervezni az eseményekkel. 
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☼ Mentorrendszer 

A tavaszi félévben az egyik legnagyobb feladat a mentorok képzése, a Földrajz-, és 

Földtudományi szakterületen két mentorfelelős segíti a szakterületi koordinátor munkáját, 

idén Borsos Krisztina (földrajz) és Selmeci Gergely (földtudomány) lettek megválasztva, 

mindketten mentortársaim voltak, megválasztásom esetén jól együtt tudnánk működni. A 

mentorjelöltjeink nagyrészét ismerem, de mindenképp szeretném, ha lenne néhány alkalom a 

félév során, amikor kicsit jobban összekovácsolódhat a csapat, valamint a mentortesztre való 

felkészüléshez is szeretnék segítséget nyújtani a mentorfelelőseinkkel közösen. 

☼ Érdekképviselet 

Sajnálattal vettem észre, hogy az elmúlt időszakban jelentősen lecsökkent a földrajzos 

hallgatók száma az érdekképviseletben. Szeretném, ha ez változna és nem csak a 

földtudományis hallgatók lennének aktívak. Szerintem ez úgy érhető el, ha mondjuk egy 

SzaCs keretein belül beszélgetünk arról, hogy mi is történik valójában egy küldöttgyűlésen, 

ha a hallgatóink nem tudják mire számíthatnak nyilván nem is fognak jelentkezni egy 

ismeretlen feladatra. A választási időszakban pedig az elmúlt 2 évhez hasonlóan bemutatkozó 

posztokat szeretnék a jelöltekről, hogy mindenkinek legyen lehetősége megismerni őket. 

☼ Programok 

Azokat az eseményeket, amik mostanában is megszervezésre kerültek mindenképp szeretném 

megtartani, ide tartozik az FF Kirucc, a Szakirányválasztó délután és amit Borbás Zita 

sikeresen visszahozott, a Földes avató. Ezen kívül, ammennyiben van igény korábbi 

programokat is szeretnék visszahozni, pl. az FF-es csocsóbajnokság és retróbuli, amiről sok 

jót hallottam. A kizárólag FF-es programok mellett szeretnék közös programokat más 

szakterületekkel is (PubQuiz, Kocsmatúra, Kirándulás), ezzel kapcsolatban még nem 

beszéltem senkivel, de megválasztásom esetén felkeresem a többi szakterületi koordinátort.  

☼ Social média 

Az Instagram és a Facebook oldalunk mellett szeretném használni a honlapunkat is. Az 

Instagram főleg képes élménybeszámolókra alkalmas, a Facebookon lehet az eseményeket 

létrehozni és hirdetni is, valamint a legfontosabb tennivalókról tájékoztatókat közölni (ezek 

főleg a gólya évfolyamnak szólnak), a felújított honlapon pedig naprakészen össze lehet 
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foglalni a féléves programokat, tanulmányi és közéleti szempontból, hogy minden 

megtalálható legyen egy helyen. 

Zárszó 

Célom, hogy a Földrajz-, és Földtudományi szakterület egy olyan közösség legyen, ahol a 

hallgatók szívesen járnak SzaCsra, kirándulásokra és egyéb programokra és mindannyian 

büszkék lehessünk arra, hogy mi vagyunk az FF. 

Köszönettel tartozom Borbás Zitának és Fritz Petrának a rengeteg segítségért és bizalomért, 

valamint mindenki másnak, aki támogatott egy-egy szóval a felkészülésem alatt. 

Köszönöm, hogy végig olvastad a pályázatomat, ha bármi kérdésed vagy megjegyzésed volna 

keress e-mailben vagy messengeren. 

Laurán Borbála 

borbalauran@student.elte.hu 

Budapest, 2023.02.22. 
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1. Bemutatkozás 

Oelberg-Pánczél Emese vagyok, jelenleg a geológia MSc képzés második szemeszterét kezdem 

az ELTE TTK-n. Alapszakos végzettségem szintén itt szereztem, a földtudományi BSc geológia 

specializációján 2021-ben. Öt évig a Bolyai Kollégium belsős, majd külsős tagjaként vettem részt a 

szakkollégiumi életben. Eddigi egyetemi éveim alatt szinte végig Tudományos Diákköri kutatómunkát 

végeztem, jelenleg a Kőzettan-Geokémiai Tanszéken. 2018-ban mentorként, illetve 2018-2019-ben 

küldöttgyűlési képviselőként is bekapcsolódtam az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának közéleti 

tevékenységébe, valamint 2021. februártól 2022. januárig én töltöttem be a kari tudományos referensi 

tisztséget. 

2. Motiváció 

Egyetemi éveim során a kezdetektől motivált a tudományos kutatási tevékenységben való 

részvétel, mindig igyekeztem megragadni a felkínálkozó lehetőségeket, melyek segítségével a tanulás 

és a szociális élet mellett TDK munkát végezhettem, hazai és nemzetközi konferenciákra juthattam el, 

tudományos publikáció készítésében vehettem részt, és ezáltal rengeteg hasznos tapasztalattal 

gazdagodhattam. Szeretném, ha minden hallgatónak lehetősége nyílna erre, ha eljutna mindenkihez a 

megfelelő tájékoztatás, bátorítás, segítség és természetesen a megérdemelt ösztöndíj is.  

Korábban tudományos referensként sikerült megkezdenem a kari tudományos élet összefogását, 

tudományos programok szervezését, továbbá a rendszeres tudományos ösztöndíj szempontrendszerének 

megreformálásában is részt vettem. A jövőben is hasonló lelkesedéssel szeretném ezt a munkát folytatni! 

Tudományegyetemként az ELTE fontos feladata a hallgatók tudományos életbe való bevezetése is. 

Sokan kerülnek innen kutatói pályára, melyhez a lelkesedést, az alapokat az egyetemi évek során tudják 

elsajátítani, és ebben szeretnék tudományos referensként újra aktívan szerepet vállalni, segíteni. 

3. Céljaim, terveim 

Tudománynépszerűsítés, kommunikáció: 

Mindenképpen szeretném az ELTE-s és külsős hazai, illetve nemzetközi tudományos 

programokat, tudományos ösztöndíjakat, kutatási lehetőségeket, konferenciákat, szakkollégiumokat 

népszerűsítő TTK-s Tudományos Programok facebook-oldalt továbbra is életben tartani, a hallgatók 

számára naprakész információkat biztosítani. Emellett a hallgatókkal való kommunikációban 

természetesen együttműködnék a szakterületi koordinátorokkal, a kommunikációs referenssel, a Tétékás 

Nyúzzal és a tudományos hallgatói szervezetekkel. 

Fontosnak tartom a TTK-s tanszékekkel, kutatócsoportokkal való együttműködést, a 

szemináriumok, szakdolgozati és TDK-lehetőségek terjesztése érdekében. Szeretném segíteni az 



 
 

összesített TTK-s TDK-honlap létrejöttét, az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanáccsal 

együttműködve. Ennek részleteiről Horváth Laurától, korábbi tudományos referenstől tájékozódtam. 

Az ELTE TTK tudományos lehetőségek szempontjából való népszerűsítése fontos a leendő 

hallgatók körében is, ezért szeretnék részt venni a kar rekrutációs programjainak segítésében (pl.: 

gimnáziumok meglátogatása).  

Tudományos programok szervezése: 

Szeretném továbbra is rendszeresen megszervezni az „Irányzatok” előadássorozatot, ahol ELTE-

s és külsős kutatók munkáját ismerhetik meg a hallgatók, illetve a „Gyertek TDK-zni” beszélgetéseket 

is szeretném folytatni, ahol már tapasztalt TDK-zók osztják meg élményeiket, tanácsaikat.  

Emellett új eseményeket is szeretnék szervezni, mint például a szakkollégiumok (Eötvös 

Collegium, Bolyai Kollégium) TTK-s szakos műhelyeinek bemutatása nyílt délutánok keretei között.  

Továbbá érdekes tudományos programként szívesen vennék részt tudományos kirándulások 

szervezésében tanszékek, kutatócsoportok bevonásával, illetve népszerűsíteném az általuk meghirdetett 

eseményeket (például ásványgyűjtő bányalátogatás földrajzosokkal-földtudósokkal, biológus-ökológus 

kirándulások, kutatóintézetek, üzemek látogatása fizikus-kémikus kísérőkkel, stb.), természetesen 

minden TTK-s szak érdeklődőit várva. 

Tudományos ösztöndíjak, tehetséggondozás: 

Aktívan szerepet vállalnék a rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálásában, 

szempontrendszerének alakításában az ösztöndíjakért felelős referenssel együttműködve. Emellett 

szeretnék tájékoztatókat tartani a különböző tudományos pályázatokról (pl.: ÚNKP, NFÖ), akár online, 

írásos formában, akár személyesen, például szakterületi csoport üléseken, a szakterületi 

koordinátorokkal egyeztetve. Erre a korábbi hallgatói visszajelzések alapján lenne igény. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a pályázatomat, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok a 

panczelem@student.elte.hu e-mail címen. 

Budapest, 2023. 02. 22. 

Oelberg-Pánczél Emese 
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Jelenlegi szöveg Javasolt új szöveg Indoklás
7. § (2) f) Matematika 

szakterület: matematika 

alapszak, alkalmazott 

matematikus  mesterszak, 

biztosítási

és pénzügyi matematika 

mesterszak, matematikus 

mesterszak;

f) Matematika szakterület: matematika 

alapszak, alkalmazott matematikus 

mesterszak, biztosítási

és pénzügyi matematika  mesterszak, 

matematikus  mesterszak; adatelemző 
matematikus és gépi tanulás 
szakember  szakirányú 

továbbképzés;

az újonnan a felsorolásba 

bekerülő elemek korábban 

nem voltak szakterületbe 

sorolva, és a korábbi 

logikát követve lettek 

felvéve a listába

7. § (2) g) Tanárképzési 

szakterület: biológia, fizika, 

földrajz, kémia, 

természetismeret-környezettan 

vagy

-matematika  szakterületi 

modullal osztatlan tanári 

mesterképzés; illetve az 

Ftv. szerinti, kifutó

biológia, fizika, földrajz, 

kémia, környezettan, 

matematika tanári 

mesterszakok.

7. § (2) g) Tanárképzési szakterület: 

biológia, fizika, földrajz, kémia, 

természetismeret-környezettan  vagy

-matematika  szakterületi modullal 

osztatlan tanári mesterképzés; 

természettudomány-környezettan 
osztatlan tanári mesterképzés; 

biológia, fizika, földrajz, kémia, 
természetismeret-környezettan 
vagy

-matematika  szakterületi modullal 

rendelkező tanári, vagy nem tanári 

mesterszakot követő egyszakos 

tanári mesterképzés; biológiatanár, 
fizikatanár, földrajztanár, 
kémiatanár , vagy

-matematikatanár  szakos 

szaktanári mesterképzés; illetve az 

Ftv. szerinti, kifutó

biológia, fizika, földrajz, kémia, 

környezettan, matematika  tanári 

mesterszakok.

az újonnan a felsorolásba 

bekerülő elemek korábban 

nem voltak szakterületbe 

sorolva, és a korábbi 

logikát követve lettek 

felvéve a listába

-

82. § (5) Ezen Alapszabály következő 

módosítása az ELTE TTK HÖK 

Küldöttgyűlésének 2023. február

28-án hozott határozata alapján a 

Szenátus jóváhagyásának napján, 2023. 

március 17-én, a jóváhagyást követően 

azonnal hatályba lép.

hatályba léptető 

rendelkezés
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